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 اآليات بمعاني ربط المتشابهات 
 (سورة البقرة)

  
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 و بعہ ، الحمہ ل و الصالة و السالم على رسول هللا
 و فكرة  –يسر هللا إخراجها   –وهي جزء من ہراسة لمتشابه القرآن كله ، فهذه ہراسة للمتشابه اللفظي في سورة البقرة

لكل موضع صياغته الخاصة التى تتناسب مع المتشابهات بربطها بالسياق الذي ورہت فيه ، فإن هذه الہراسة تقوم على توجيه 
سياق الكالم قبله و بعہه  ، فكل كلمة في القرآن الكريم قہ وضعت بحيث تتناسب مع ما حولها  و تتوافق معه  بحيث ال يمكن 

 استبہالها بغيرها ، و هذا التناسب إنما يكون على وجهين:
 :   اسب معنويتن -۱

بمعنى أن اآلية تقع بالصيغة التى تناسب المعنى أو الفكرة العامة للسياق فى موضعها ، بينما تناسب شبيهتها المعنى في 
  الموضع اآلخر

 :تناسب لفظي -۲
 وضعهافتكون هي األنسب لم فتكون اللفظة الموجوہة في أحہ موضعي التشابه  أقرب لما حولها من األلفاظ و التراكيب  ،

و هذا ال يحتاج الى  و ربط اآليات بسياقها من أفضل الطرق لثبات الحفظ و حسن األہاء فإن الرابط سيكون إما معنويا منطقيا
 يسهل تذكره و يليه مما يسبقه أو يكون رابطا لفظيا يربط موضع التشابه بلفظ جهہ لتذكره أ

 
 ستفہت من (مالك التأويل للغرناطي ) و (أسرار التكرار للكرماني) و( و قہ قمت بالبحث في الكتب الرائہة في هذا المجال فا

 ہرة التنزيل للخطيب اإلسكافي)  و( كشف المعاني البن جماعة) 
مثل مؤلفات الہكتور فاضل السامرائي و غيرها من كتب جمع اآليات المتشابهة  المعاصرة الكتب بعض و اطلعت على 

 وتوجيهها 
و هي التناسب  -اآليات إلى تفسيرات هؤالء العلماء األجالء و التي تتماشى مع فكرة الكتاب  و قہ لجأت في توجيه بعض

 و مختصرة   أوقہ احتجت في بعض المواضع إلعاہة صياغتها بعبارات سهلة  –المعنوي و اللفظي 
 على التفاسير الموثوقة ذلك  فيفي استنباط توجيها لها معتمہة اجتهہت  جہ لها توجيها في تلك المراجع واآليات التي لم أ

 
 في الصفحة  وذكر المواضع المشابهة لهافي صفحة المصحف  المكرر من اآليةوتقوم فكرة إخراج الكتاب على تظليل الجزء

وقہ قمت بعمل  ، بحيث يتسنى لقارئ القرآن الوقوف على مواضع التشابه بكل سهولة في أثناء قراءته أو حفظه للقرآنالمقابلة 
 : اآلتي

باللون الرماہي ، وظللت باللون األحمر المواضع الوحيہة أي التي تفرہت  المكررفي صفحة المصحف : قمت بتظليل الجزء  -۱
 بصيغة معينة في حين ورہت في المواضع األخرى الشبيهة بصيغة مختلفة

 ،آلية موضع البحث وفي الصفحة المقابلة : أورہت مواضع التشابه بترتيب وروہها في القرآن مع تظليل ا -۲
 المختلفة  األجزاءواستعضت عن الجزء المكرر بالنقط (....) حتى يتسنى للقارئ التركيز على 

، و استعملت الجہاول في بعض المواضع التي بها تشابهات المواضع الوحيہة أيضاكما قمت بإستخہام اللون األحمر لتحہيہ 
 كالقصص و نحوها متعہہة

 
على هيئة كامال عل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم  و أن ينفع به كل محب للقرآن ، و أن ييسر إخراجه هللا أن يجأسأل هذا و 

راہ حفظ القرآن و ضبط متشابهاته ، ولكل من أراہ أن يقف على رافہ من روافہ إعجازه ليكون مرجعا لكل من أمصحف ورقي 
 البالغي 

 
 كتبته 

 ہعاء عبہ الحليم الزبيہي 
.mail.comdalzobeidy@g 

  ۱٤۳٤-٦-۸في 
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 سورة البقرة

 
 
 
 

قِينَ  ){.....۱( لَِك اْلِكَتاُب َال َرْيَب فِيِه ُهًہى لِْلُمتَّ   ۱}البقرةَذٰ
 ۱آل عمران  }اْلَقيُّومُ  اْلَحيُّ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَـهَ  ال ّهللاُ  {.....     
ا َيقُولُوا أَن ُيْتَرُكوا أَن النَّاسُ  أََحِسبَ  {.....       ۱} العنكبوتَوُهمْ  آَمنَّ
ومُ  ُغلَِبتِ  {.....       ۱اْألَْرِض} الروم  أَْہَنى فِي  الرُّ
 ۱اْلَحِكيِم} لقمان  اْلِكَتابِ  آَياتُ  تِْلكَ  {.....     
بِّ  ِمن فِيهِ  َرْيبَ  َال  اْلِكَتابِ  َتنِزيلُ  {.....       ۱اْلَعالَِميَن} السجہة  رَّ

 
 ٤}البقرة.....  ×وَ  َقْبلِكَ  ِمن أُنِزلَ  َوَما إِلَْيكَ  أُنِزلَ  بَِما ونَ ُيْؤِمنُ  والَِّذينَ ){٤(

َالةَ  ُيقِيُمونَ  الَِّذينَ {      َكاةَ  َوُيْؤُتونَ  الصَّ   ۳النمل} بِاْآلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  َال  الَِّذينَ  إِنَّ ..... َوُهم الزَّ
َالةَ  ُيقِيُمونَ  الَِّذينَ {      ِهْم } مِّن ُهًہى َعلَى أُْولَئِكَ  ..... َوُهم َكاةَ الزَّ  َوُيْؤُتونَ  الصَّ بِّ   ٤لقمان  رَّ

إيمانهم باآلخرة بزياہة  لم يحتج إلى تأكيہ )الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيبِ فقال ( في البقرة : لما سبق ذكر إيمانهم بالغيب 
 ل و لقمان فلم يذكر قبلها إيمانهم بالغيبألن اآلخرة من جملة الغيب الذي يؤمنون به، أما في النم الضمير (هم )

 
 ٥,٤}البقرة  َسَواءٌ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  إِنَّ ....َو... َقْبلِكَ  ِمن أُنِزلَ  َوَما إِلَْيكَ  أُنِزلَ  بَِما ُيْؤِمُنونَ  والَِّذينَ ){٥,٤(

َالةَ  ُيقِيُمونَ  الَِّذينَ  {        َكاَة  َوُيْؤُتونَ  الصَّ  ٥,٤اْلَحِہيِث} لقمان  لَْهوَ  َيْشَتِري َمن النَّاسِ  َوِمنَ ....... َوُهمالزَّ
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ُ َعلَٰى ُقلُوبِِهْم   .....إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا  ){٦(                                                                    ٦}البقرةَخَتَم هللاَّ
َما َو.....{      بَ  َمنِ  ُتنِذرُ  إِنَّ ْكرَ  عَ اتَّ ْحَمن َوَخِشيَ  الذِّ  ۱۰بِاْلَغْيِب} يس الرَّ

 ابتہاء سرہ صفاتهم بعہ أن ذكر صفات الذين آمنوا  ،نها أل َكَفُروْا) الَِّذينَ  إِنَّ في البقرة : بہأ بـ (
  السياق متصل بما قبله فعطفه بالواو ،ففي يس:  أما

َماوعقب بقوله   َبعَ  َمنِ  ُتنِذرُ  (إِنَّ ْكَر) اتَّ َقْوماً ) و بين أنهم ال يؤمنون برغم  لُِتنِذرَ بإنذارهم ( لما أمر النبي  ألنه الذِّ
َبعَ  َمنِ  من الذي سينتفع باإلنذار و هم(ذلك اإلنذار ،  وضح بعہها  ْكرَ  اتَّ ْحَمن َوَخِشيَ  الذِّ  بِاْلَغْيِب) الرَّ

 
 ۷} البقرة يٌم َولَُهْم َعَذاٌب َعظِ  ِغَشاَوةٌ ۖ....علَىٰ ....علَىٰ ....َخَتمَ  ){۷(

ُهمْ  َجَرمَ  الَ اْلَغاِفلُونَ  ُهمُ  َوأُولَـئِكَ  ×..... ×.... .... َطَبعَ  {      ۱۰۸اْلَخاِسروَن }النحل ُهمُ  اآلِخَرةِ  فِي أَنَّ
في البقرة : السياق في ذم الذين كفروا و لم يؤمنوا البتة فهؤالء لم تتقبل حواسهم اإليمان مطلقا فأكہ ذلك بقوله 

                                                          هو أشہ من الطبع و أيضا بتكرار لفظ (على) و زياہة كلمة (غشاوة)                                                                  (ختم) و
كفر بعہ ذلك فتكون ا قہ استجاب في باہئ األمر ثم إيَمانِِه) فهذ َبْعہِ  ِمن بِاّلِ  َكَفرَ  َمنوفي النحل : السياق في ذم ( 

 فلم يبالغ في ذمهاحواسه قہ قبلت اإليمان يوما ما 
 
 ۸البقرة} بُِمْؤِمنِينَ  ُهم َوَما اآلِخرِ  َوبِاْلَيْومِ  ....{)۸(

ِ  فِي أُوِذيَ  َفإَِذا ....{      ِ  َكَعَذابِ  النَّاسِ  فِْتَنةَ  َجَعلَ  هللاَّ بِّكَ  مِّن ْصرٌ نَ  َجاء َولَئِن هللاَّ  ۱۰العنكبوت} لََيقُولُنَّ  رَّ
ا َوُهْم َال ُيْفَتُنونَ في العنكبوت : السورة مفتتحة بذكر الفتن فقہ قال ( اُس أَْن ُيْتَرُكوا أَْن َيقُولُوا آَمنَّ ) فكانت أََحِسَب النَّ

 هذه اآلية كالمفسرة لما ورہ في صہر السورة
 
 )۸} ( ِ ا بِالَّ  ۸} البقرة اْآلِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمنِينَ  مِ َوبِاْلَيوْ آَمنَّ

 ۳۸اآلِخِر}النساء بِاْلَيْومِ  َوالَ  بِاّلِ  ُيْؤِمُنونَ  َوالَ  النَّاسِ  ِرَئـاء أَْمَوالَُهمْ  َوالَِّذيَن ُينفِقُونَ {       
ُمونَ  َوالَ  اآلِخرِ  بِاْلَيْومِ  َوالَ  بِاّلِ  ُيْؤِمُنونَ  الَ  الَِّذينَ  {َقاتِلُواْ        مَ  َما ُيَحرِّ                                                        ۲۹}التوبةَيِہيُنونَ  َوالَ  َوَرُسولُهُ  ّهللاُ  َحرَّ

 .....) اْلَيْومِ و.....وفي غيرهم ( 
عن نفسه فكذبه في البقرة: سبب تكرار الباء أنه حكاية عن قول المنافق فأكہ اہعاءه اإليمان بالباء لنفي تهمة النفاق 

0Fهللا تعالى بقوله (و ما هم بمؤمنين) مؤكہا نفي اإليمان عنه  بالباء أيضا
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 ۱۲{.... اْلُمْفِسُہوَن.... َيْشُعُروَن } البقرة)۱۳,۱۲(

َفَهاء.... َيْعلَُموَن }البقرة               ۱۳{.... السُّ
ن اإلنسان قہ يفسہ الشيء أو يتسبب في فساہه ہون أن )ألَولَِكْن َال َيْشُعُرونَ (عن المفسہين : قال  ۱۲في البقرة 

 َيْشُعُروَن)  يشعر فناسب أن يختم اآلية األولى بـ (الَّ 
) ألن  السفيه ال يعلم أنه سفيه بسبب خفة عقله و سفهه فناسب َولَِكْن َال َيْعلَُمونَ (عن السفهاء : قال  ۱۳وفي البقرة 

 َيْعلَُموَن) أن يختم بـ ( الَّ 
 
َما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ  ....{)۱٤( ا َمَعُكْم إِنَّ  ۱٤} البقرةَخلَْوا إِلَٰى َشَياِطينِِهْم َقالُوا إِنَّ

ُثوَنُهم َقالُواْ  َبْعٍض  إِلَىَ  َبْعُضُهمْ  {.... َخالَ                                                        ۷٦} البقرة َعلَْيُكمْ  ّهللاُ  َفَتحَ  بَِما أَُتَحہِّ
َفَهاء)  آَمنَ  َكَما أَُنْؤِمنُ : لما استهزؤا بالمؤمنين بقولهم( ۱٤في البقرة  َما(  ناسب أن يذكر قولهم لكبرائهمالسُّ  َنْحنُ  إِنَّ

 ُمْسَتْهِزُئوَن)
 
َاللََة بِاْلُهَہى {....)۱٦(  ۱٦} البقرةَفَما َربَِحْت تَِجاَرُتُهْم َوَما َكاُنوا ُمْهَتِہيَن   الضَّ
ْنَيا اْلَحَياةَ  ....{         ۸٦ُينَصُروَن}البقرة  ُهمْ  َوالَ  اْلَعَذابُ  َعْنُهمُ  ُيَخفَّفُ  َفالَ  بِاآلَِخَرةِ  الہُّ

َاللََة بِاْلُهَہى{....        ارِ  َعَلى أَْصَبَرُهمْ  َفَما بِاْلَمْغفَِرةِ  َواْلَعَذابَ  الضَّ لَ  ّهللاَ  بِأَنَّ  َذلِكَ   النَّ }البقرةبِالْ  اْلِكَتابَ  َنزَّ  ۱۷٥َحقِّ

                                                           
   ۸۹كشف المعاني ص  ۱
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ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي ِخْزيٌ  إِالَّ  ِمنُكمْ  َذلِكَ  َيْفَعلُ  َمن َجَزاء َفَما (قبلها : لما قال  ۸٦في البقرة  ) بين أن جزاء من يفعل تلك الہُّ
ها إال األفعال هو النكال و الفضيحة في الحياة الہنيا و لكنهم  برغم ذلك اشتروا تلك الحياة الہنيا التي ليس لهم في

 الخزي وفضلوها على اآلخرة
اَر) و هو مظهر من مظاهر العذاب  ناسب بعہها أن  إِالَّ  ُبُطونِِهمْ  فِي َيأُْكلُونَ  : لما قال قبلها( َما۱۷٥و في البقرة  النَّ

 )بِاْلَمْغفَِرة َواْلَعَذابَ يبين أنهم قہ اشتروا هذا العذاب ألنفسهم فزاہ قوله (
 
ُ بِ ) {۱۸(  ۱۸} البقرةَيْرِجُعوَن  ....ُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم فِي ُظلَُماٍت َال ُيْبِصُروَن َذَهَب هللاَّ

 ۱۷۱}البقرة َيْعقِلُونَ  ..... َونَِہاء ُہَعاء إِالَّ  َيْسَمعُ  الَ  بَِما َيْنِعقُ  الَِّذي َكَمَثلِ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  {َوَمَثلُ        
 ُنوِرِهْم ) فكيف يرجعون وهم في الظلمات ال يبصرون شيئا فناسب أن يختم بـ( الَ بِ  ّهللاُ  َذَهبَ :لما قال(  ۱۸في البقرة 

      َيْرِجُعوَن)                                                                                                                 
 الَ  ي يناہى عليها بما ال تفهمه و ال تعقله فناسب أن يختم بـ(: لما شبههم باألنعام التى ينعق بها أ۱۷۱في البقرة 

 1F۱)َيْعقِلُونَ 
 
قُوَن} لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمن َوالَِّذينَ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي ... اْعُبُہواْ  ....){۲۱(  ۲۱البقرة َتتَّ

قُواْ  ....{         ۱النساء} ِمْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخلَقَ  َواِحَہةٍ  نَّْفسٍ  مِّن َخلََقُكم الَِّذي ... اتَّ
قُوا ....{        اَعةِ  َزْلَزلَةَ  إِنَّ  ... اتَّ  ۱الحج} َعِظيمٌ  َشْيءٌ  السَّ
قُوا ....{         ۳۳لقمان} َشْيئاً  َوالِِہهِ  َعن َجازٍ  ُهوَ  َمْولُوہٌ  َوَال  َولَِہهِ  َعن َوالِہٌ  َيْجِزي الَّ  َيْوماً  َواْخَشْوا ... اتَّ

2Fفي البقرة  :أول نہاء للناس في القرآن فأمرهم فيه بالعباہة

 فذكر التقوى الحقاالتى من ثمرتها التقوى  ۲
 
ِ أَْنَہاًہا َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ  ){....۲۲(  ۲۲} البقرةَفَال َتْجَعلُوا ِلَّ

رَ {.....          ۳۲} إبراهيم بِأَْمِرهِ  اْلَبْحرِ  فِي لَِتْجِريَ  اْلفُْلكَ  لَُكمُ  َوَسخَّ
 في البقرة : اآلية في سياق األمر بعباہة هللا فناسب أن يختمها بالنهي عن اتخاذ األنہاہ

واْ  َوإِنفي إبراهيم: يمتن هللا على عباہه بكثرة نعمه  إلى أن قال ( فناسب ذلك تعہاہ الكثير  ُتْحُصوَها) الَ  ّهللاِ  نِْعَمتَ  َتُعہُّ
 الشمس و القمر وغيرها من النعممنها فذكر تسخير الفلك ثم تسخير 

 
ْلَنا َعلَٰى َعْبِہَنا{) ۲۳( ا َنزَّ  ۲۳....} البقرة ُشَهَہاَءُكمْ  ... ِمْثلِهِ  ِمنْ بُِسوَرٍة  ... َوإِْن ُكْنُتْم فِي َرْيٍب ِممَّ

 ۳۸ يونس.....}  اْسَتَطْعُتم َمنِ  ...بُِسوَرٍة ِمْثلِِه  ... قُلْ  اْفَتَراهُ  َيقُولُونَ  {أَمْ        
ْثلِهِ بَِعْشِرُسَوٍر  ... قُلْ  اْفَتَراهُ  َيقُولُونَ  أَمْ {         ۱۳هوہ }..... اْسَتَطْعُتم َمنِ  ... ُمْفَتَرَياتٍ  مِّ

ا في البقرة : لما قال( مَّ ْلَنا مِّ  َعْبِہَنا ) تحہاهم أن يأتوا بسورة من أمي مثله ال يقرأ و ال يكتب لذلك قال (مِّن َعلَى َنزَّ
ْثلِهِ  3F) أي من شخص مثل النبي األمي و أن يہعوا من يشهہ له بأنه قاله مِّ

 )َواْہُعوا ُشَهَہاَءُكمْ فقال ( ۳
اْسَتَطْعُتم)  َمنِ  اْفَتَراهُ) وقال ( َواْہُعواْ  َيقُولُونَ  و في يونس: تحہاهم  أن يأتوا بسورة مثل سور القرآن بعہ قوله ( أَمْ 

 في ذلكليعاونكم 
) أي ُمْفَتَرَياتٍ ہي إلى اإلتيان بعشر سور  و هو يعلم عجزهم عن ذلك سهل عليهم األمر فقال (وفي هوہ : لما زاہ التح

 فأتوا بهن و لو كن مفتريات أي مكذوبات، فلم يقہروا حتى على افتراء ما يضاهي بعض القرآن
 
اَر الَّتِي {)۲٤( قُوا النَّ ْت لِْلَكافِِرينَ  ....َفاتَّ  ۲٤} البقرةأُِعہَّ

َها ايَ {         ٦ِشَہاٌہ}التحريم  ِغَالظٌ  َمَالئَِكةٌ  َعلَْيَها ..... َناراً  َوأَْهلِيُكمْ  أَنفَُسُكمْ  قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ارَ في البقرة: الكالم موجه للكفار المعانہين فناسب تشہيہ الخطاب باستخہام التعريف و االسم الموصول (   الَّتِي) النَّ

 موجه للذين آمنوا فناسب التخفيف بالتنكير (نارا) أما في التحريم: فالكالم
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 ۲٥} البقرةَوُهْم فِيَها َخالُِہونَ  .... َولَُهْم ِفيَهاَوأُُتوا بِِه ُمَتَشابًِها  ){۲٥(

نَ  َوِرْضَوانٌ  ....َو  ِفيَها َخالِِہينَ  األَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمن َتْجِري َجنَّاتٌ {          ۱٥عمران }ال ّهللاِ  مِّ
 ٥۷}النساء َظلِيالً  ِظـالًّ  .... َوُنْہِخلُُهمْ  لَُهْم فِيَها أََبہاً  ِفيَها َخالِِہينَ  األَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمن َتْجِري َجنَّاتٍ {        

 
ا الَِّذيَن َكَفُروا َفَيقُولُوَن ){۲٦(  ۲٦} البقرةُيِضلُّ بِِه َكثِيًرا َوَيْهِہي بِِه َكثِيًرا   .....َوأَمَّ

َرضٌ  قُلُوِبِهم فِي الَِّذينَ  َولَِيقُولَ {       ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ  ..... َواْلَكافُِرونَ  مَّ  ۳۱}المہثرَيَشاءُ  َمن َوَيْهِہي َيَشاءُ  َمن هللاَّ
 بهذه المثل َضْرب ِمن هللا مراہ لما ضرب مثال بالبعوضة  فكفر من كفر بسبب هذا المثل و قالوا ما: في البقرة 
  أي بسبب هذا المثل الذي سبق ذكره )بِهِ  ُيِضلُّ ة فأوضح أنه سببا لبيان الضالل من الهہى فقال ( الحقير الحشرات

وليس مثال يضرب فلم يقل (به) بل جعل النار   المقصوہ هو عہہ خزنة وَمَثالً) بمعنى عہہا أما في المہثر: فكلمة ( 
ُ  ُيِضلُّ  َكَذلِكَ الكالم عاما فقال (  )َشاءُ يَ  َمن هللاَّ

 
ئَِك ُهُم اْلَخاِسُرونَ ..... َوَما ُيِضلُّ بِِه إِالَّ اْلَفاِسقِينَ  ){۲۷(  ۲۷} البقرةأُولَٰ

ارِ  ُعْقَبى َفنِْعمَ  َصَبْرُتمْ  بَِما َعلَْيُكم {َسالَمٌ         ارِ  ُسوءُ  َولَُهمْ  اللَّْعَنةُ  لَُهمُ  َو..... الہَّ  ۲٥الرعہ}الہَّ
اِر) قال عن هؤالء (َولَُهمْ  ُعْقَبى لسابقة لها فلما قال عن المؤمنين (َفنِْعمَ في الرعہ: ناسب ختام اآلية ا اِر) ُسوءُ  الہَّ 4Fالہَّ

۱ 
 
ِ َوُكْنُتْم أَْمَواًتا َفأَْحَياُكْم  ){۲۸(  ۲۸} البقرةُثمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ  .....َكْيَف َتْكفُُروَن ِبالَّ

َ  إِنَّ  {        ِحيمٌ  فٌ لََرُؤو بِالنَّاسِ  هللاَّ  ٦٦لََكفُوٌر}الحج اْإلِنَسانَ  إِنَّ  ..... أَْحَياُكمْ  الَِّذي َوُهوَ  رَّ
       } ُ  ٤۰الروم} ُسْبَحاَنهُ  َشْيءٍ  مِّن َذلُِكم ِمن َيْفَعلُ  مَّن ُشَرَكائُِكم ِمن َهلْ  .... َرَزَقُكمْ  ُثمَّ  َخلََقُكمْ  الَِّذي هللاَّ

 لََكفُوٌر) اْإلِنَسانَ  ب أن يذكر كفران اإلنسان لتلك النعم سالفة الذكرفقال( إِنَّ في الحج: سبق ذكر العہيہ من النعم فناس
ِهْم ُيْشِرُكونَ وفي الروم : السياق قبلها في ذكر شركهم فقہ قال( أَْم أَْنَزْلَنا َعلَْيِهْم ُسْلَطاًنا َفُهَو ) وقال(إَِذا َفِريٌق ِمْنُهْم بَِربِّ

فعال هللا المنفرہ بها من الخلق و الرزق و اإلماتة و اإلحياء لذلك ناسب بعہ أن ذكر أ) ُيْشِرُكونَ  َيَتَكلَُّم بَِما َكاُنوا بِهِ 
 )َشْيءٍ  مِّن َذلُِكم ِمن َيْفَعلُ  مَّن ُشَرَكائُِكم ِمن َهلْ ناسب أن يرہ التساؤل (

 
اُهنَّ  ....ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فِي اْألَْرِض َجِميًعا {)۲۹(  ۲۹} البقرةَسْبَع َسَماَواٍت َفَسوَّ

رَ         امٍ  أَْرَبَعةِ  فِي أَْقَواَتَها فِيَها {َوَقہَّ ائِلِينَ  َسَواء أَيَّ َكْرهاً}  أَوْ  َطْوعاً  ِاْئتَِيا َولِْألَْرِض  لََها َفَقالَ  ُہَخانٌ  َوِهيَ  .....لِّلسَّ
 ۱۱فصلت 

َوَجَعلَ فِيَها ) ثم قال (َخلََق اْألَْرَض فِي َيْوَمْينِ رض (في فصلت : اآلية في سياق بہء الخلق و مراحله فقال عن األ
َر فِيَها أَْقَواَتَها َماِء ) فناسب أن يذكر ما بہأ به خلق السماء فقال (َرَواِسَي ِمْن َفْوقَِها َوَباَرَك فِيَها َوَقہَّ ُثمَّ اْسَتَوى إِلَى السَّ

 )َوِهَي ُہَخانٌ 
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 ۳۰} البقرةَقالُوا أََتْجَعلُ فِيَها ◌ۖ ْرِض َخلِيَفًة َجاِعلٌ فِي اْألَ  ....َوإِذْ  ){۳۰(
نْ  َصْلَصالٍ  مِّن َبَشراً  َخالِقٌ  ....َوإِذْ  {        ْسُنوٍن} الحجر  َحَمإٍ  مِّ  ۲۸مَّ
 ۷۱ِطيٍن} ص ِمن َبَشراً  .... َخالِقٌ  إذ {       

سجوہ المالئكة له و تعليمه األسماء كلها  فناسب ذلك أن  في البقرة : السياق في تكريم هللا تعالى آلہم عليه السالم فذكر خلقه و
 يذكر استخالفه في األرض

 
كَ  َعلَّْمَتَنا َما إِالَّ  لََنا ِعْلمَ  الَ  ....{)۳۲(  ۳۲البقرة} اْلَحِكيمُ  اْلَعلِيمُ  أَنتَ  إِنَّ

بِيلَ َفَيقُولُ أَأَْنُتْم أَْضلَْلُتْم ِعَباِہي َهُؤَالِء أَْم ُهْم َضلُّوا ا {        ِخذَ  أَن لََنا َينَبِغي َكانَ  َما ....لسَّ تَّ  َولَِكن أَْولَِياء ِمنْ  ُہونِكَ  ِمن نَّ
ْعَتُهمْ  تَّ ْكرَ  َنُسوا َحتَّى َوآَباءُهمْ  مَّ  ۱۸الفرقان} ُبوراً  َقْوماً  َوَكاُنوا الذِّ

اُكْم َكاُنوا َيْعُبُہو {      َنا أَنتَ  .... نَ ُثمَّ َيقُولُ لِْلَمَالئَِكِة أََهُؤَالِء إِيَّ  ٤۱سبأ} اْلِجنَّ  َيْعُبُہونَ  َكاُنوا َبلْ  ُہونِِهم ِمن َولِيُّ
ِخَذ ..) فنفوا عن أنفسهم اتخاذهم أولياء من ہون  أَن لََنا َينَبِغي َكانَ  في الفرقان : أجاب المعبوہون من ہون هللا بقولهم (َما   تَّ نَّ

 ) فباہروا بنفي االتهام عن أنفسهمأَأَْنُتْم أَْضلَْلُتْم ِعَباِہيل العباہ فقال (هللا ألن السؤال كان عن ما ارتكبوه هم من إضال
َنا بينما في سبأ : أجاب المالئكة بقولهم (أَنتَ  ُہونِِهم) فلم يسنہوا إلى أنفسهم فعال ،بل ذكروا حقيقة ثابتة و هي أن هللا  ِمن َولِيُّ

) و ذلك ألن السؤال لم يكن عما فعل المالئكة بل عما فعل  َيْعُبُہونَ  اُنواكَ  وليهم ثم أسنہوا الفعل للمشركين بقولهم (َبلْ  اْلِجنَّ
اُكْم َكاُنوا َيْعُبُہونَ المشركون فقہ قال (  ) فلم يحتاجوا إلى تبرئة أنفسهم ألنهم لم يتهموا أصالأََهُؤَالِء إِيَّ

 
كَ  َعلَّْمَتَنا َما إِالَّ  .... ُسْبَحاَنكَ  َقالُواْ {)۳۲(  ۳۲البقرة } اْلَحِكيمُ  اْلَعلِيمُ  أَنتَ  إِنَّ

ُسلَ  ّهللاُ  َيْجَمعُ  َيْومَ {         ۱۰۹المائہة} اْلُغُيوبِ  َعالَّمُ  أَنتَ  إِنَّكَ  .... َقالُواْ  أُِجْبُتمْ  َماَذا َفَيقُولُ  الرُّ
ُح بَِحْمِہكَ () لقولهم قبلها ُسْبَحاَنكَ في البقرة : زاہ في قول المالئكة ( سُ  َوَنْحُن ُنَسبِّ  )َوُنَقہِّ

 
َماَواتِ  َغْيبَ  أَْعلَمُ  إِنِّي لَُّكمْ  أَقُل أَلَمْ  َقالَ  ){۳۳(                                                                                                                                ۳۳} البقرة .... ُكنُتمْ  ... َوأَْعلَمُ  َواألَْرِض  السَّ

ا{        ُسولِ  َعلَى مَّ   ۹۹المائہة} ....×.... َيْعلَمُ  َوّهللاُ  اْلَبالَغُ  إِالَّ  الرَّ
ُ  لَُّكمْ  َمَتاعٌ  فِيَها َمْسُكوَنةٍ  َغْيرَ  ُبُيوتاً  َتْہُخلُوا أَن ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  لَّْيسَ {         ۲۹النور} ...×.... َيْعلَمُ  َوهللاَّ

  للمالئكة و ما كتموه كان حاہثة عين وقعت مرة و ال تتجہہ موجهالخطاب ) ألن ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ َوَما قال ( في البقرة : 
 .متكرر أمر هنيكتمو و هنيبہو ما و المؤمنين لعموم فيهما فالخطاب:  النور و المائہة آيتي أما

 
 ۳٤البقرة }اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكَبرَ  أََبى .... َوإِذْ { )۳٤(

ْرَناُكمْ  ُثمَّ  َخلَْقَناُكمْ  {َولََقہْ         نَ  َيُكن لَمْ  ..... ُثمَّ  َصوَّ اِجِہينَ  مِّ  ۱۱َمَنَعَك}األعراف  َما َقالَ السَّ
 ٦۱اإلسراء} ِطيناً  َخلَْقتَ  لَِمنْ  أَأَْسُجہُ  َقالَ  .....َوإِْذ  {       
هِ  أَْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َوإِْذ ..... َكانَ  {        ِخُذوَنهُ  َربِّ َتهُ  أََفَتتَّ يَّ  ٥۰الكهف} أَْولَِياء َوُذرِّ
 ۱۱٦طه} أََبى َوإِْذ ..... {       

 
 ۳٤البقرة اْلَكافِِريَن} ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكَبرَ  أََبى إِْبلِيسَ  إِالَّ  ){۳٤(

اِجِہينَ  َمعَ  ُكونَ يَ  أَن أََبى .....أَْجَمُعونَ  ُكلُُّهمْ  اْلَمآلئَِكةُ  َفَسَجہَ {          ۳۱الحجر} السَّ
 ۷٤ص} اْلَكافِِرينَ  ِمنْ  َوَكانَ  اْسَتْكَبرَ  .....أَْجَمُعونَ  ُكلُُّهمْ  اْلَمآلئَِكةُ  َفَسَجہَ {        

اإلباء  لهجمع و في البقرة : السياق في تكريم هللا آلہم عليه السالم فناسب التشنيع على عہم سجوہ إبليس له فعہہ أفعاله 
 وعلمهستكبار والكفر للہاللة على شناعة معصيته بحق آہم الذي كرمه هللا واال

 
ْيَطاُن َعْنَها .... َرَغہاً  ِمْنَها َوُكالَ  .... ){َوقُْلَنا۳٥(  ۳٥البقرة } َفأََزلَُّهَما الشَّ

ْيَطانُ  لَهَُما َفَوْسَوسَ  ِمْن..... َفُكالَ  { و .....         ۱۹ألعراف}ا لَهَُما لُِيْبِہيَ  الشَّ
 في البقرة : ما زال السياق في تكريم هللا آلہم عليه السالم فناسب ذلك :

 آَہُم) ) أما في األعراف ( َوَيا آَہمُ  َيا إسناہه الفعل لنفسه سبحانه تكريما و تشريفا ( َوقُْلَنا -
 التعقيب والترتيب في األعرافجمع آلہم بين سكنى الجنة و األكل منها فعطفه بالواو بينما عطفه بالفاء التي تفيہ  -
5Fذكر الجنة وضميرها وهو المناسب لمقام التكريم فأعاہ ضمير الجنة مع األكل فقال (منها) -

۱ 
 زاہ كلمة( َرَغہاً) ولم تذكر في األعراف و معناها هنيئا ال عناء فيه -
ْيَطاُن) وهو من الزلل أي الخطأ و لم يقل ( قال (َفأََزلَّهَُما -  ُهَما) بمعنى حطهما عن منزلتهماَفَہالَّ  الشَّ

                                                           
 ۳۰۲-۲۹۰عبير القرآني صانظر الت ۱



۱۱ 
 

 



۱۲ 
 



۱۳ 
 

ةَ  َوَزْوُجكَ  أَنتَ  اْسُكنْ  ){۳٥(   ۳٥}البقرة َتْقَرَبا َوالَ  ِشْئُتَما َحْيثُ  َرَغہاً  ِمْنَها َوُكالَ  اْلَجنَّ
ہاً} البقرة َبابَ الْ  ..... َواْہُخلُواْ  ِشْئُتمْ  َحْيثُ  ِمْنَها َفُكلُواْ  اْلَقْرَيةَ  َهـِذهِ  اْہُخلُواْ  قُْلَنا {َوإِذْ           ٥۸ُسجَّ

    : ما زال السياق في تكريم هللا آلہم عليه السالم فناسب تقہيم كلمة( َرَغہاً) بمعنى هنيئا بال عناء                               ۳٥في البقرة 
 :فالكالم عن بني إسرائيل فناسب تأخيرها ٥۸أما في البقرة  
 
ِه َكلَِماٍت َفَتاَب َعلَْيِه  َفَتلَقَّىٰ  .....َوقُْلَنا ){۳٦(  ۳٦} البقرةآَہُم ِمْن َربِّ

                                                                      ۲٤األعراف }ُتْخَرُجونَ  َوِمْنَها َتُموُتونَ  َوفِيَها َتْحَيْونَ  فِيَها َقالَ  ..... {َقالَ         
 أيضا صرح بذكر توبة هللا عليه  أما في األعراف فلم يصرح بها في البقرة : في سياق تكريم آہم

 
 ۳۸البقرة } َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنونَ  ....َتبَِع  ....×.....ُقْلَنا اْهبُِطوا { )۳۸(

َبعَ  ..... َعُہوٌّ  لَِبْعٍض  َبْعُضُكمْ  ..... اْهبَِطا {َقالَ           ۱۲۳ى }طه َيْشقَ  َوَال  َيِضلُّ  .... اتَّ
َبَع) في طه  ہاللة على سهولة اتباع الهہى استمرارا لتكريم آہم و بنيه ،  في البقرة : جاء لفظ ( َتبَِع) مقابل لفظ ( اتَّ
فالفعل على وزن (افتعل) يفيہ إعمال الجهہ و على وزن (فعل) يفيہ السهولة و اليسر،  و كذلك نفى عنهم الخوف و 

 من نفي الضالل و الشقاء الحزن و هو أبلغ في البشارة
 
ارِ  أَْصَحابُ  َو.....أُولَـئِكَ {)۳۹(  ۳۹البقرة} َخالُِہونَ  فِيَها ُهمْ  النَّ

َها َيا اْلَجِحيمِ  أَْصَحابُ  َو.....أُْولَـئِكَ {         ۱۰المائہة} َعلَْيُكمْ  ّهللاِ  نِْعَمتَ  اْذُكُرواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ
َها َيا اْلَجِحيمِ  أَْصَحابُ  َو.....أُْولَـئِكَ {        ُمواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ َباتِ  ُتَحرِّ  ۸٦المائہة}ّهللاُ  أََحلَّ  َما َطيِّ
ِهينٌ  َعَذابٌ  َلُهمْ  َفأُْولَئِكَ َو.....{        ِ ُثمَّ قُتِلُوا أَْو َماُتوا } مُّ  ٥۷الحجَوالَِّذيَن َهاَجُروا فِي َسبِيِل هللاَّ

 ۱٦الروم} ُمْحَضُرونَ  اْلَعَذابِ  فِي َفأُْولَئِكَ  اْآلِخَرةِ  َولَِقاء ..... اأَمَّ وَ {       
َهَہاء{         ِهمْ  ِعنہَ  َوالشُّ  ۱۹الحہيہ} اْعلَُموااْلَجِحيمِ  أَْصَحابُ  َو.....أُْولَئِكَ  َوُنوُرُهمْ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ  َربِّ
ارِ  أَْصَحابُ  َو.....أُْولَئِكَ {         ۱۰التغابن} اْلَمِصيرُ  َوبِْئسَ  فِيَها ِہينَ َخالِ  النَّ

ِهْم لََكاِفُرونَ اْآلِخَرِة) مناسبة لقوله قبلها ( في الروم : زاہ قوله (َولَِقاء اِس بِلَِقاِء َربِّ  )َوإِنَّ َكثِيًرا ِمَن النَّ
 
اَي َفاْرَهُبونِ  َوأَْوفُوا بَِعْهِہي.....){٤۰(  ٤۰البقرة } أُوِف بَِعْهِہُكْم َوإِيَّ

ْلُتُكمْ  َوأَنِّي {.....        قُواْ  اْلَعالَِمينَ  َعلَى َفضَّ ْفٍس َشْيئاً} البقرة  َعن َنْفسٌ  َتْجِزي الَّ  َيْوماً  َواتَّ  ۱۲۲والبقرة  ٤۷نَّ
ابة العهہ بين هللا و َيْحَزُنوَن) كان هذا بمث ُهمْ  َوالَ  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفالَ  ُهَہايَ  َتبِعَ  َفَمن : بعہ أن قال تعالى( ٤۰في البقرة 

 بَِعْهِہُكْم) أُوفِ  بَِعْهِہي َوأَْوفُواْ  بين عباہه فمن وفى منهم بشرطه وفى هللا له بجوابه  و لذلك قال(
 
ايَ  بَِعْهِہُكمْ  أُوفِ  بَِعْهِہي َوأَْوفُواْ  َعلَْيُكمْ  أَْنَعْمتُ  الَّتِي نِْعَمتِيَ  اْذُكُرواْ  إِْسَرائِيلَ  َبنِي َيا{ )٤۰(  ٤۰البقرة} ... َوإِيَّ

ِخُذواْ  الَ  ّهللاُ  َوَقالَ {        َما اْثَنْينِ  إِلـَهْينِ  َتتَّ ايَ  َواِحہٌ  إِلهٌ  ُهوَ  إِنَّ  ٥۱النحل} ... َفإيَّ
 
قُونِ  ){٤۲( اَي َفاتَّ َالةَ  .....َوَتْكُتُموا ....َوَال َتْلِبُسوا َوإِيَّ  ٤۲البقرة } َوأَقِيُموا الصَّ

آئَِفةٌ  َوَقالَت  ..... .....َوَتْكُتُمونَ  َتْلبُِسونَ  لِمَ  ِكَتابِ الْ  أَْهلَ  َيا {        نْ  طَّ  ۷۱}آل عمران  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  مِّ
في البقرة : استمرارا لألوامر و النواهي التي يأمر هللا بها بني إسرائيل بعہ أن أخذ عليهم العهہ فجاء بصيغة النهي 

                                                                                              و تبعه األمر بإقامة الصالة           
في آل عمران: استمرارا لتوبيخ بني اسرائيل و تقريرهم بأفعالهم فجاء بصيغة االستفهام االستنكاري و تبعه قولهم 

 المذموم 
 
َها لََكبِيَرةٌ إِالَّ َعلَ  ....و ){٤٥(   ٤٥} البقرةى اْلَخاِشِعينَ َوإِنَّ

َها َيا {        ابِِرينَ  َمعَ  ّهللاَ  إِنَّ  ..... آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  ۱٥۳}البقرة ُيْقَتلُ  لَِمنْ  َتُقولُواْ  َوالَ  الصَّ
َها ٤٥في البقرة  هم من التثاقل و اْلَخاِشِعيَن) مع حال َعلَى إِالَّ  لََكِبيَرةٌ  : الخطاب لبني إسرائيل  فتناسب قوله (َوإِنَّ

 التكاسل في العباہات                                                                                                        في



۱٤ 
 

ابِِريَن) مع صبر المؤمنين على العباہة و عہم  َمعَ  ّهللاَ  : الخطاب للمؤمنين فتناسب قوله (إِنَّ  ۱٥۳البقرة  الصَّ
6Fالهااستثق

۱ 
 
 ٤۸-٤۷البقرة } ....َشَفاَعٌة َوَال ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْہلٌ  ........ ){٤۸-٤۷(

هُ  إِْبَراِهيمَ  اْبَتلَى َوإِذِ  ..... َشَفاَعةٌ  َتنَفُعَها َوالَ  َعْہلٌ {....            ُهنَّ }البقرة  بَِكلَِماتٍ  َربُّ  ۱۲۳َفأََتمَّ
الكبراء من بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر و يتلون الكتاب  : الخطاب موجه للعلماء و٤۸-٤۷في البقرة 

ألن الشفاعة -فهؤالء كان من الممكن أن تقبل شفاعتهم في غيرهم و لكن ألنهم  ينسون أنفسهم  فال تقبل شفاعتهم 
7Fتقبل من الشافع و تنفع المشفوع له 

                                                                                                                                                           َشَفاَعٌة)      ِمْنَها ُيْقَبلُ  الَ  فناسب ذلك قوله ( -۲
ين : فالحہيث عن عامة أهل الكتاب الذين ال يستطيعون فہاء أنفسهم و ال تنفعهم شفاعة الشافع ۱۲۳أما في البقرة 

 َشَفاَعٌة) َتنَفُعَها لهم فناسب ذلك قوله( َوالَ 
 
ْيَناُكْم ){٤۹(  ٤۹} البقرةَوإِْذ َفَرْقَنا بُِكُم اْلَبْحَر َفأَْنَجْيَناُكْم  ....ُيَذبُِّحوَن  ....َوإِْذ َنجَّ

لُونَ  ..... أَنَجْيَناُكم {َوإِذْ          ۱٤۱لًَة}األعراف لَيْ  َثالَثِينَ  ُموَسى َوَواَعْہَنا ..... ُيَقتِّ
ُحوَن.....وَ  ..... أَنَجاُكم إِذْ  َعلَْيُكمْ  ّهللاِ  نِْعَمةَ  اْذُكُرواْ  {        نَ  َوإِذْ ُيَذبِّ   ٦}إبراهيم ُكمْ َربُّ  َتأَذَّ

ُحوَن  ) بہال من ( ُيَقتِّلُونَ  في األعراف : قال (  َوَنْسَتْحيِـي أَْبَناءُهمْ  لُ َسُنَقتِّ  على لسان  فرعون (۱۲۷) ألنه قال قبلها في اآلية ُيَذبِّ
8F) فناسب بين قوله و فعله فقہ فعل ما هہہ به نَِساءُهمْ 

۳ 
ْرُهمْ  امِ  في إبراهيم : تقہم قوله تعالى ألبراهيم (َوَذكِّ ّهللاِ) فأمره بتعہاہ المحن التي تعرضوا لها فناسب عطف التذبيح على سوم  بِأَيَّ

9Fال :يعذبونكم و يذبحونالعذاب للہاللة على أنه نوع آخر ،كأنه ق

٤  
 
َخْذُتُم اْلِعْجلَ  .....َوإِْذ ){٥۱(   ٥۱}البقرة  أَْرَبِعيَن لَْيلًَة ُثمَّ اتَّ

هِ  ِميَقاتُ  َفَتمَّ  بَِعْشرٍ  َوأَْتَمْمَناَها لَْيلَةً  َثالَثِينَ  {و.....          ۱٤۲لَْيلًَة}األعراف  أَْرَبِعينَ  َربِّ
بہون تفاصيل كأحہ األحہاث في قصة بني إسرائيل التي يذكرهم بها هللا فناسب عليه السالم في البقرة :جاء ذكر مواعہة موسى 

 اإلختصار وعہم ذكر التفاصيل
في األعراف : السياق في تفصيل ما حہث في هذه المواعہة ككالم هللا لموسى و طلب الرؤية  فناسب ذكر تفاصيل المہة التي 

10Fزيہت عشراقضاها موسى حيث كانت ثالثين ليلة ثم 

٥  
 
لَِك لََعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ....َوإِْذ َواَعْہَنا ُموَسٰى أَْرَبِعيَن لَْيلَةً ){٥۱(   ٥۱البقرة } ُثمَّ َعَفْوَنا َعْنُكْم ِمْن َبْعِہ َذٰ

وَسى َجاءُكم َولََقہْ  {         َناتِ  مُّ وَر} البقرة  ُكمُ َفْوقَ  َوَرَفْعَنا ِميَثاَقُكمْ  أََخْذَنا َوإِذْ  ..... بِاْلَبيِّ  ۹۲الطُّ
                                                                         : السياق في تعہاہ نعم هللا على بني إسرائيل فناسب ذلك ذكر عفوه سبحانه و تعالى عنهم                                             ٥۱في البقرة 

فالسياق في ذم بني إسرائيل بسبب عہم إيمانهم فناسب ذلك عہم ذكر العفو عنهم بل ذكر نقضهم للميثاق و  : ۹۲أما في البقرة 
 قولهم سمعنا و عصينا

 
 ٥۳البقرة} َتْهَتُہونَ  لََعلَُّكمْ  َواْلفُْرَقانَ  .... َوإِذْ {)٥۳(

ُسلِ  َبْعِہهِ  ِمن َوَقفَّْيَنا .... َولََقہْ {      َناتِ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ىِعيسَ  َوآَتْيَنا بِالرُّ ْہَناهُ  اْلَبيِّ  ۸۷البقرة}اْلقُُہسِ  بُِروحِ  َوأَيَّ
ِهمْ  بِلَِقاء لََّعلَُّهم َوَرْحَمةً  َوُهًہى َشْيءٍ  لُِّكلِّ  َوَتْفِصيالً  أَْحَسنَ  الَِّذيَ  َعلَى َتَماماً  .... ُثمَّ {       ۱٥٤األنعام} َربِّ
بِّكَ  ِمن َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  ْوالَ َولَ  فِيهِ  َفاْخُتلِفَ  ..... َولََقہْ {      ُهمْ  َبْيَنهُمْ  لَقُِضيَ  رَّ  ۱۱۰هوہ} َشكٍّ  لَفِي َوإِنَّ
ِخُذواْ  أَالَّ  إِْسَرائِيلَ  لَِّبنِي ُهًہى َوَجَعْلَناهُ  ....وَ {       ۲اإلسراء} َوِكيالً  ُہونِي ِمن َتتَّ
 ٤۹المؤمنون} َيْهَتُہونَ  لََعلَُّهمْ  .... َولََقہْ {     
 ۳٥الفرقان} َوِزيراً  َهاُرونَ  أََخاهُ  َمَعهُ  َوَجَعْلَنا .... َولََقہْ {     
 ٤۳القصص} َوَرْحَمةً  َوُهًہى لِلنَّاسِ  َبَصائِرَ  اْألُولَى اْلقُُرونَ  أَْهلَْكَنا َما َبْعہِ  ِمن .... َولََقہْ {     
 ۲۳السجہة} إِْسَرائِيلَ  لَِّبنِي ُهًہى َناهُ َوَجَعلْ  لَِّقائِهِ  مِّن ِمْرَيةٍ  فِي َتُكن َفَال  .... َولََقہْ {     
بِّكَ  ِمن َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْوَال  فِيهِ  َفاْخُتلِفَ  .... َولََقہْ {      ُهمْ  َبْيَنهُمْ  لَقُِضيَ  رَّ  ٤٥فصلت} َشكٍّ  لَفِي َوإِنَّ

 
                                                           

 ۱۹٥ص۱انظر مالك التأويل ج ۱
 ۹٥كشف المعاني ص ۲
 ۱۲أسئلة بيانية ص  ۳
 ۹٦انظر كشف المعاني ص  ٤
 ۱۳انظرأسئلة بيانية ص  ٥



۱٥ 
 

ُكمْ  َقْومِ  َيا ){.....٥٤( َخاِذُكمُ  أَنفَُسُكمْ  َظلَْمُتمْ  إِنَّ  ٥٤البقرةَفُتوُبواْ}  اْلِعْجلَ  بِاتِّ
َ َيأُْمُرُكْم أَْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة  {....        ِخُذَنا ُهُزًوا إِنَّ هللاَّ  ٦۷البقرة  }َقالُوا أََتتَّ
لُوكاً  َوَجَعلَُكم أَنبَِياء فِيُكمْ  َجَعلَ  إِذْ  َعلَْيُكمْ  ّهللاِ  نِْعَمةَ  اْذُكُرواْ  َقْومِ  َيا {.....           ۲۰المائہة } َوآَتاُكم مُّ
نْ  أَنَجاُكم إِذْ  َعلَْيُكمْ  ّهللاِ  نِْعَمةَ  اْذُكُرواْ  ..... {         ٦َيُسوُموَنُكْم}إبراهيم  فِْرَعْونَ  آلِ  مِّ
ْعلَُمونَ  َوَقہ ُتْؤُذوَننِي لِمَ  َقْومِ  َيا ..... {        ِ  َرُسولُ  أَنِّي تَّ                                                                            ٥إِلَْيُكْم}الصف  هللاَّ

: موسى عليه السالم سيطلب من قومه أمرا شہيہا عليهم و هو قتل أنفسهم فناسب أن يناہيهم (يا قوم) تمهيہا  ٥٤في البقرة  
                                                                                    لهذا األمر                                                                                    

 و في المائہة أيضا سيطلب منهم ہخول األرض المقہسة و محاربة القوم الجبارين فناسب النہاء                                       
 و مرسل إليهم فناسب النہاء تأليفه لقلوبهم  و في الصف يعاتبهم عتابا رقيقا و يذكرهم بأنه منهم

:  فالسياق في إجابة موسى عليه السالم لبني إسرائيل لما طلبوا منه أن يہعو هللا ليبين لهم أمر القاتل فلم  ٦۷أما في البقرة
                                                        يحتج لنہائهم إذ هم الباہؤن بالكالم                                                             

نَ  و في إبراهيم : السياق في تذكيرهم بنعم هللا عليهم التي قابلوها بالجحوہ وفيه تهہيہ لهم بقوله (َوإِذْ  ُكمْ  َتأَذَّ  َشَكْرُتمْ  لَئِن َربُّ
ُكمْ  َجِميعاً....) و لذلك لم يأت النہاء ليناسب  األَْرِض  فِي َوَمن أَنُتمْ  َتْكفُُرواْ  إِن ُموَسى الَ َوقَ  لََشِہيہٌ  َعَذابِي إِنَّ  َكَفْرُتمْ  َولَئِن ألَِزيَہنَّ

 شہة لهجة اآليات  
 
 ٥٤البقرة} َعلَْيُكمْ  َفَتابَ  َباِرئُِكمْ  ِعنہَ  ... َذلُِكمْ  أَنفَُسُكمْ  َفاْقُتلُواْ  َباِرئُِكمْ  إِلَى َفُتوُبواْ {)٥٤(

ْؤِمنِينَ  ُكنُتم إِن ... َذلُِكمْ  إِْصالَِحَها َبْعہَ  األَْرِض  فِي واْ ُتْفِسہُ  َوالَ {        ۸٥األعراف} مُّ
 ٤۱التوبة} َتْعلَُمونَ  ُكنُتمْ  إِن ... َذلُِكمْ  ّهللاِ  َسبِيلِ  فِي َوأَنفُِسُكمْ  بِأَْمَوالُِكمْ  َوَجاِهُہواْ {       
ُرونَ  لََعلَُّكمْ  ... َذلُِكمْ  أَْهلَِها َعلَى لُِّمواَوُتسَ  َتْسَتأْنُِسوا َحتَّى ُبُيوتُِكمْ  َغْيرَ {        ۲۷النور} َتَذكَّ
َ  اْعُبُہوا لَِقْوِمهِ  َقالَ  إِذْ  َوإِْبَراِهيمَ {       قُوهُ  هللاَّ  ۱٦العنكبوت} َتْعلَُمونَ  ُكنُتمْ  إِن ... َذلُِكمْ  َواتَّ
ُموا{       َ  َفإِنَّ  َتِجُہوا لَّمْ  َفإِن َوأَْطَهرُ  ... َذلِكَ  َصَہَقةً  َنْجَواُكمْ  َيَہيْ  َبْينَ  َفَقہِّ ِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ  ۱۲المجاہلة} رَّ
ِ  َسبِيلِ  فِي َوُتَجاِهُہونَ {         ۱۱الصف} َتْعلَُمونَ  ُكنُتمْ  إِن ... َذلُِكمْ  َوأَنفُِسُكمْ  بِأَْمَوالُِكمْ  هللاَّ

ْؤِمنِيَن) مناسبة لما بعہها ُكنُتم إِنفي األعراف :قال ( نُكمْ  َطآئَِفةٌ  َكانَ  َوإِنحيث قال ( مُّ  ْيْؤِمُنواْ  لَّمْ  َوَطآئَِفةٌ  بِهِ  أُْرِسْلتُ  بِالَِّذي آَمُنواْ  مِّ
 َفاْصبُِرواْ)

ُروَن) ألنه بعہ آيات االستئذان ، و المعنى لعلكم تذكرون العمل بتلك التعاليم و اآلہاب ألنها خير لكم  في النور : قال (لََعلَُّكمْ   َتَذكَّ
) باإلفراہ ألنها في تشريع تقہيم الصہقة عنہ مخاطبة الرسول وهو حكم خاص بالصحابة َذلَِك َخْيٌر لَُكمْ ي المجاہلة : قال (وف

11Fوحہهم و ال يشمل غيرهم من المسلمين فناسبه إفراہ الضمير 

۱  
  

                                                           
 ۹۷توجيه آية المجادلة انظر معاني النحو ص  ۱
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)٥۷- ٦۰ ( 
 إكرام هللا لهم فهو أقل ذما لهم منه في مواضع أخرى، في البقرة : اآليات في سياق تعہاہ النعم على بني إسرائيل و ماكان من 
12Fأما في األعراف ففي سياق توبيخهم و لومهم على أفعالهم  

 فناسب ذلك مايلي : ۱
 )٦۰-٥۷البقرة (                       

 } .... َعلَْيُكمُ  ... َعلَْيُكمُ  ){...٥۷(
 ُكُم)                             َعلَيْ  توجيه الحہيث لهم بصغية المخاطب(َوَظلَّْلَنا -
البہء بذكر نعمة تظليل الغمام و إنزال المن و السلوى ثم ذكر -

 احتياجهم للماء

 )۱٦۲-۱٦۰األعراف (                      
 .....} َعلَْيِهمُ  َعلَْيِهُم..... ..... ){۱٦۰(
                                 َعلَْيِهُم)         الحہيث عنهم بصيغة الغائب (َوَظلَّْلَنا -
البہء بذكر احتياجهم للماء ثم بعہ ذلك ذكر نعمة تظليل -

 الغمام و إنزال المن و السلوى
 } قُْلَنا َوإِذْ  ){٥۸(

 نسب الفعل لنفسه تكريما لهم
 ِمْنَها} َفُكلُواْ  اْلَقْرَيةَ  َهـِذهِ  اْہُخلُواْ {

ء التي تفيہ الترتيب و لما قال ( اْہُخلُواْ) ناسبه العطف بالفا
 الہخول يكون بعہ التعقيب ألن األكل 

 } َرَغہاً  ِشْئُتمْ  {َحْيثُ 
 زاہ ( َرَغہاً) بمعنى هنيئا إكراما لهم

ہاً  اْلَبابَ  {َواْہُخلُواْ  ةٌ  َوقُولُواْ  ُسجَّ  } ِحطَّ
لعبہ من الشرف السجوہ و قرب في مقام التكريم  السجوہُبہء ب

 ربه فيه
ْغفِرْ   } َخَطاَياُكمْ  لَُكمْ  {نَّ

 أتى بجمع الكثرة (خطايا) ليفيہ غفران الذنوب الكثيرة
 اْلُمْحِسنِيَن} َسَنِزيہُ وَ {

 واو العطف تفيہ أنه سيزيہ على الغفران شيئا آخر

 } لَهُمُ  قِيلَ  َوإِذْ  { )۱٦۱(
 بنى الفعل للمجهول تصغيرا لشأنهم

 } ِمْنَها َوُكلُواْ  اْلَقْرَيةَ  َهـِذهِ  اْسُكُنواْ {
لما قال ( اْسُكُنواْ) ناسبه العطف بالواو التي تفيہ التزامن 

13Fألن األكل يحہث أثناء السكنى

۲ 
  } ِشْئُتمْ  {َحْيثُ 

 ) لم تذكر كلمة ( َرَغہاً 
ةٌ  َوقُولُواْ { ہاً  اْلَبابَ  َواْہُخلُواْ  ِحطَّ  } ُسجَّ

 مبعہين عن ربهم لمعاصيهم ألنهملم يبہأ بالسجوہ هنا 
ْغفِرْ   }ِطيَئاتُِكمْ خَ  لَُكمْ  {نَّ

 أتى بجمع القلة (خطيئات) ليفيہ غفران بعض الذنوب
 اْلُمْحِسنِيَن } َسَنِزيہُ  {

 بہون الواو يفيہ أنه سيزيہ المحسنين غفرانا فقط

لَ  ){٥۹(  لَُهْم} قِيلَ  الَِّذي َغْيرَ  َقْوالً  َظلَُمواْ  الَِّذينَ  َفَبہَّ
 لم يخصص أو يؤكہ أن الظالمين منهم

 َظلَُموْا} الَِّذينَ  َعلَى اَفأَنَزْلنَ  {
 خصص إنزال العذاب على الظالمين 

نَ  ِرْجزاً  { َماء مِّ  }َيْفُسقُونَ  َكاُنواْ  بَِما السَّ
 

لَ ۱٦۲(  لَهُْم} قِيلَ  الَِّذي َغْيرَ  َقْوالً  ِمْنُهمْ  َظلَُمواْ  الَِّذينَ  ){َفَبہَّ
 أكہ على أن الذين ظلموا منهم

 َعلَْيِهْم} َفأَْرَسْلَنا{
 إرسال العذاب عليهم و اإلرسال أعم من اإلنزالعمم 

نَ  ِرْجزاً  { َماءِ  مِّ  }َيْظلُِمونَ  َكاُنواْ  بَِما السَّ
 الظلم أشہ من الفسق

 لَِقْوِمِه} ُموَسى اْسَتْسَقى ){َوإِذِ ٦۰(
 موسى عليه السالم هو الذي يستسقي لهم بنفسه   

َعَصاكَ  اْضِرب َفقُْلَنا {  َقہْ  َعْيناً  َعْشَرةَ  اْثَنَتا ِمْنهُ  تْ َفانَفَجرَ  اْلَحَجرَ  بِّ
ْشَرَبُهمْ  أَُناسٍ  ُكلُّ  َعلِمَ   } مَّ

14Fقوله( َفانَفَجَرْت) يہل على تفجرها بالماء الكثير

 إكراما له  ۳

 } َقْوُمهُ  اْسَتْسَقاهُ  إِذِ  ُموَسى إِلَى ){َوأَْوَحْيَنا۱٦۰(
 ذكر أنهم هم الذين طلبوا منه أن يستسقي لهم

َعَصاكَ  اْضِرب {أَنِ   َقہْ  َعْيناً  َعْشَرةَ  اْثَنَتا ِمْنهُ  َفانَبَجَستْ  اْلَحَجرَ  بِّ
ْشَرَبُهْم} أَُناسٍ  ُكلُّ  َعلِمَ   مَّ

قوله ( َفانَبَجَسْت) يہل على بہاية التفجر و يكون بالماء 
 القليل

 
 

 

 
 

                                                           
 ۳۳۱-۳۱۸انظر التعبير القرآني ۱
 ۲۰٤ص ۱انظر مالك التأويل ج ۲
 ۹۸كشف المعاني ص  ۳
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ُهمْ  .... َذلِكَ َواْلَمْسَكَنُة  {َو....)٦۱(   ٦۱ة } البقر َكاُنواْ  بِأَنَّ

ِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاسِ {....        ۱۱۲عمران  } آلَوُضِرَبْت َعلَْيِهُم اْلَمْسَكَنةُ ....  أَْيَن َما ُثقِفُوا إِال بَِحْبٍل ِمَن هللاَّ
15Fفي البقرة : بعہ أن طلبوا الطعام األہني  بہال من الذي هو خير جمع لهم بين الذلة و المسكنة لہناءة مطامحهم

۱             
أما في آل عمران : فالسياق في قتال المؤمنين ألهل الكتاب فناسب ذلك ذكر الحبل و هوالعهہ  فبين أنهم يجبنون عنہ القتال و ال 

 لهم   الذمة عقہ هو وذلك، وأموالهم أنفسهم على به يأمنون الناس من وعهہ هللا من بعهہ نجاة لهم  إال
 
ُهمْ  َذلِكَ {)٦۱( ينَ  .... َكاُنواْ  بِأَنَّ بِيِّ َكاُنواْ  َعَصواْ  بَِما َذلِكَ  اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  النَّ   ٦۱البقرة}وَّ

ينَ  .... الَِّذينَ  إِنَّ {        بِيِّ  ۲۱عمران } آل بِاْلقِْسطِ  َيأُْمُرونَ  الِِّذينَ  َوَيْقُتلُونَ  َحقٍّ بَِغْيِر  النَّ
هُمْ  َذلِكَ {          ۱۱۲عمران آل} َعَصوا بَِما َذلِكَ  َحقٍّ  بَِغْيرِ  األَنبَِياءَ  .... َكاُنواْ  بِأَنَّ

 وورہت صيغة اخرى مشابهة
  ۱۸۱عمران آل} اْلَحِريقِ  َعَذابَ  ُذوقُواْ  َوَنقُولُ  َحقٍّ بَِغْيِر  األَنبَِياءَ  َوَقْتلَهُمُ  َقالُواْ  َما َسَنْكُتبُ {        
يَثاَقهُمْ  َنْقِضِهم َفبَِما{          ۱٥٥النساء} ُغْلفٌ  قُلُوُبَنا َوَقْولِِهمْ  َحقًّ بَِغْيِر  األَْنبَِياءَ  َوَقْتلِِهمُ  ّهللاِ  َبآَياتِ  َوُكْفِرِهم مِّ

بِيِّينَ  ) جمعا سالما و الذي يفيہ  في البقرة : السياق أقل ذما لبني إسرائيل عنه في مواضع أخرى فناسب ذلك أن يأتي لفظ (النَّ
األنبياء بغير الحق الذي يہعو إلى القتل، والحق الذي القليل من ا يقتلون على أنهم كانو ليہلالقلة و أن يأتي (بالحق ) معرفا 
 يہعو إلى القتل معروف معلوم.

، وقال األنبياء الكثير من كانوا يقتلون  ليہل على أنهم األَنبَِياَء) بجمع التكسير الذي يفيہ الكثرة في اآليات األخرى :فقال ( وأما
نكير الزياہة في ذمهم وتبشيع فعلهم ، وذلك ألن التنكير معناه أنهم قتلوا األنبياء بغير سبب أصالً والقصہ من التنكرة  )َحقٍّ  (بغير

16Fأكبر فيهاال سبب يہعو إلى القتل وال غيره. فمقام التشنيع والذم 

۲  

                                                           
 ۲۱۳ص۱انظر مالك التأويل ج ۱
 ٤۱ص ۱انظر مالك التأويل ج ۲
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ابِئِيَن  َوالنََّصاَرىٰ ..... ){٦۲( ِهْم َوَال  ....َوالصَّ  ٦۲البقرة } .....َفلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَہ َربِّ
ابُِؤونَ  ..... {        َصاَرى َوالصَّ  ٦۹.....} المائہة  َفالَ  ..... َوالنَّ
ابِئِينَ  {.....        َ  إِنَّ  أَْشَرُكوا َوالَِّذينَ  َواْلَمُجوسَ  َوالنََّصاَرى َوالصَّ  ۱۷اْلِقَياَمِة}الحج َيْومَ  َبْيَنُهمْ  َيْفِصلُ  هللاَّ

َصاَرىٰ في البقرة : قہم (  ألن السياق أقل ذما ألهل الكتاب عموما و هم الذين هاہوا و النصارى فقہمهم )النَّ
ابُِؤونَ وفي المائہة : رفع ( ) لتميزهم عن نسيج السورة فالسورة كلها تتناول ذم أهل الكتاب وخاصة النصارى الصَّ

 )إنّ هم بالرفع على غير إراہة (الذين اتخذوا عيسى عليه السالم إلها من ہون هللا ، و الصابئون ليسوا منهم لذلك ميز
 ، و أخر النصارى عليهم لما سبق في السورة من شہة اإلنكار عليهم و الذم لهم

وفي الحج : ساوى في الذكر بين جميع الطوائف ألن اآلية تتناول الفصل بينهم يوم القيامة حين يكون الجميع 
 سواسيه أمام هللا

 
ابِئِينَ {)٦۲( ِ  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّ ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  َفلَُهمْ  َصالِحاً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِالَّ  ٦۲البقرة}... َربِّ

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن {         ِه  َفلَهُ َبلَٰى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِلَّ  ۱۱۲.... } البقرةأَْجُرهُ ِعْنَہ َربِّ
ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  لَُّهمْ  أًَذى َوالَ  َمّناً  أَنَفقُواُ  َما ُيْتبُِعونَ  الَ  ُثمَّ {          ۲٦۲البقرة} .... َربِّ
َهارِ  بِاللَّْيلِ {         ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  َفلَُهمْ  َوَعالَنَِيةً  ِسّراً  َوالنَّ  ۲۷٤البقرة}.... َربِّ
الَةَ  َوأََقاُمواْ {         َكاةَ  َوآَتُواْ  الصَّ ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ  الزَّ  ۲۷۷البقرة} .... َربِّ

 
قُوَن} لََعلَُّكمْ  فِيهِ  َما َواْذُكُرواْ  ){ ......٦۳(  ٦۳ البقرةَتتَّ
 ۹۳بُِكْفِرِهْم} البقرة  اْلِعْجلَ  ُقلُوبِِهمُ  فِي َوأُْشِرُبواْ  َوَعَصْيَنا َسِمْعَنا َقالُواْ  َواْسَمُعواْ  {.....       

ّهللاُ) و المقصوہ القرآن ، فناسب إعراضهم عن سماع  أَنَزلَ  بَِما آِمُنواْ  مْ لَهُ  قِيلَ  : لما قال قبلها (َوإَِذا ۹۳في البقرة 
 َوَعَصْيَنا) َسِمْعَنا القرآن أن يذكرهم بما فعل أسالفهم من اإلعراض عن سماع التوراة فقال ( َواْسَمُعوْا َقالُواْ 

 
ورَ  َفْوَقُكمُ  ){ َوَرَفْعَنا٦۳(  ٦۳البقرة }ُثمَّ َتَولَّْيُتْم ِمْن  ٍة َواْذُكُروا َما فِيِه لََعلَُّكْم َتتَّقُونَ ُخُذوا َما آَتْيَناُكْم بِقُوَّ  الطُّ

هُ  َفْوَقُهمْ  اْلَجَبلَ  َنَتْقَنا {َوإِذ       هُ  َوَظنُّواْ  ُظلَّةٌ  َكأَنَّ  ۱۷۱َبنِي آَہَم}األعراف ِمن َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ بِِهْم..... َواقِعٌ  أَنَّ
اْلِكَتاَب} بين أن هؤالء قہ أخذ عليهم العهہ منذ األزل فال  َوِرُثواْ  َخْلفٌ  َبْعِہِهمْ  ِمن َفَخلَفَ  ل قبلها {في األعراف : لما قا

 مبرر لہيهم ألن يرثوا الكتاب ثم يخالفوا أحكامه متعللين بفعل آبائهم من قبل
 
نَ  لَُكنُتم َمُتهُ َوَرحْ  َعلَْيُكمْ  ... َفلَْوالَ  َذلِكَ  َبْعہِ  مِّن َتَولَّْيُتم ُثمَّ {)٦٤(  ٦٤البقرة} اْلَخاِسِرينَ  مِّ

َبْعُتمُ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ ... َولَْوالَ  ِمْنُهمْ  َيْسَتنبُِطوَنهُ  الَِّذينَ  لََعلَِمهُ {        ْيَطانَ  الَتَّ  ۸۳النساء} َقلِيالً  إِالَّ  الشَّ
آئَِفةٌ  لََهمَّت َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيكَ  ... َولَْوالَ {       ْنُهمْ  طَّ  ۱۱۳النساء} أَنفَُسُهمْ  إِالُّ  ُيِضلُّونَ  َوَما ُيِضلُّوكَ  أَن مُّ
َ  َوأَنَّ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  ... َولَْوَال {       ابٌ  هللاَّ  ۱۰النور} َحِكيمٌ  َتوَّ
ْنَيا فِي َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  ... َولَْوَال {       ُكمْ  َواْآلِخَرةِ  الہُّ  ۱٤النور} َعِظيمٌ  َعَذابٌ  فِيهِ  ْضُتمْ أَفَ  َما فِي لََمسَّ
 ۲۰النور} َرِحيمٌ  َرُؤوفٌ  هللاَّ  َوأَنَّ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  ... َولَْوَال {      
هُ {       نْ  ِمنُكم َزَكا َما َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  ... َولَْوَال  َواْلُمنَكرِ  بِاْلَفْحَشاء َيأُْمرُ  َفإِنَّ َ  ِكنَّ َولَ  أََبہاً  أََحہٍ  مِّ ُ  َيَشاءُ  َمن ُيَزكِّي هللاَّ  َوهللاَّ
 ۲۱النور} َعلِيمٌ  َسِميعٌ 

 
ْبِت َفقُْلَنا ){٦٥(  ٦٥} البقرةَفَجَعْلَناَها َنَكاًال   ....َوَلَقْہ َعلِْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَہْوا ِمْنُكْم فِي السَّ

ا {        ا َعن َعَتْواْ  َفلَمَّ نَ  َوإِذْ  ..... قُْلَنا َعْنهُ  ُنُهواْ  مَّ  ۱٦٦}األعراف  َعَلْيِهمْ  لََيْبَعَثنَّ  َربُّكَ  َتأَذَّ
اْعَتَہوْا) أي تجاوزوا ما  في البقرة : ال يزال السياق أقل ذما لبني إسرائيل عنه في مواضع أخرى فناسب ذلك أن قال (

ا َعن أمرهم هللا به  ،بينما قال في األعراف:  ( َعَتْواْ   تو هو التمرہ الشہيہ                                                           َعْنُه) و الع ُنُهواْ  مَّ
، القرى من بحضرتها لمن عبرة القرية هذه فجعلنا َخْلَفَها )أي َوَما َيَہْيَها َبْينَ  لَِّما َنَكاالً  َفَجَعْلَناَها و قال في البقرة :(

نوب ،                                                                   تلك مثل هابعہ يعمل لمن وعبرة، بها حلَّ  وما خبرها يبلغهم  الذُّ
نَ  بينما قال في األعراف  :(َوإِذْ   اليهوہ على ليبعثن صريًحا اْلِقَياَمِة ) أي أعلم إعالًما َيْومِ  إِلَى َعلَْيِهمْ  لََيْبَعَثنَّ  َربُّكَ  َتأَذَّ

) و  القيامة فكان ذلك أشہ لهجة باستخہام الالم الموطئة للقسم ( لََيْبَعَثنَّ  يوم إلى ذاللواإل العذاب سوء يذيقهم َمن
 تمہيہ العذاب إلى يوم القيامة



۲۱ 
 

 



۲۲ 
 

 



۲۳ 
 

 ٦٦البقرة} .... َخْلَفَها َوَما َيَہْيَها َبْينَ  لَِّما َنَكاالً  َفَجَعْلَناَها{)٦٦(
 ۱۳۸عمران آل} .... َوُهًہى لِّلنَّاسِ  َبَيانٌ  َهـَذا{       
قاً  َوُنورٌ  ُهًہى فِيهِ  اإلِنِجيلَ  َوآَتْيَناهُ {        ْوَراةِ  ِمنَ  َيَہْيهِ  َبْينَ  لَِّما َوُمَصہِّ  ٤٦المائہة} .... َوُهًہى التَّ
َناتٍ  آَياتٍ  إِلَْيُكمْ  أَنَزْلَنا َولََقہْ {        َبيِّ نَ  َوَمَثالً  مُّ  ۳٤لنورا} .... َقْبلُِكمْ  ِمن َخلَْوا الَِّذينَ  مِّ

  لم يذكر الهہى ألن الخطاب في سياق الوعيہ والتحذير من فعل المعاصي :في آيتي البقرة والنور  
 زاہ (َوُهًہى) وصفا لكالم هللا تعالى وبيانه، : في آل عمران و
  ُهًہى) فِيهِ  اإلِنِجيلَ  لقوله قبلها (َوآَتْيَناهُ زاہ (َوُهًہى) : في المائہة و
 
ُكمْ  مِ َقوْ  َيا ){.....٦۷( َخاِذُكمُ  أَنفَُسُكمْ  َظلَْمُتمْ  إِنَّ           ٥٤َفُتوُبوْا} البقرة  اْلِعْجلَ  بِاتِّ

َ َيأُْمُرُكْم أَْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة  {....        ِخُذَنا ُهُزًوا إِنَّ هللاَّ  ٦۷البقرة  }َقالُوا أََتتَّ
لُوكاً  َوَجَعلَُكم أَنبَِياء فِيُكمْ  َجَعلَ  إِذْ  ْيُكمْ َعلَ  ّهللاِ  نِْعَمةَ  اْذُكُرواْ  َقْومِ  َيا {.....           ۲۰}المائہة  َوآَتاُكم مُّ
نْ  أَنَجاُكم إِذْ  َعلَْيُكمْ  ّهللاِ  نِْعَمةَ  اْذُكُرواْ  ..... {         ٦َيُسوُموَنُكْم}إبراهيم  فِْرَعْونَ  آلِ  مِّ
ْعلَمُ  َوَقہ ُتْؤُذوَننِي لِمَ  َقْومِ  َيا ..... {        ِ  َرُسولُ  أَنِّي ونَ تَّ                                                                              ٥إِلَْيُكْم}الصف  هللاَّ

: موسى عليه السالم سيطلب من قومه أمرا شہيہا عليهم و هو قتل أنفسهم فناسب أن يناہيهم (يا  ٥٤في البقرة 
                                                                                                                                                            قوم) تمهيہا لهذا األمر            

                        و في المائہة أيضا سيطلب منهم ہخول األرض المقہسة و محاربة القوم الجبارين فناسب النہاء                
 و في الصف يعاتبهم عتابا رقيقا و يذكرهم بأنه منهم و مرسل إليهم فناسب النہاء تأليفه لقلوبهم 

:  فالسياق في إجابة موسى عليه السالم لبني إسرائيل لما طلبوا منه أن يہعو هللا ليبين لهم أمر  ٦۷أما في البقرة
   ہؤن بالكالم                                                                                                                  القاتل فلم يحتج لنہائهم إذ هم البا

نَ  و في إبراهيم : السياق في تذكيرهم بنعم هللا عليهم التي قابلوها بالجحوہ وفيه تهہيہ لهم بقوله(َوإِذْ  ُكمْ  َتأَذَّ  لَِئن َربُّ
ُكمْ  ْرُتمْ َشكَ  َجِميعاً....) و لذلك لم  األَْرِض  فِي َوَمن أَنُتمْ  َتْكفُُرواْ  إِن ُموَسى َوَقالَ  لََشِہيہٌ  َعَذابِي إِنَّ  َكَفْرُتمْ  َولَئِن ألَِزيَہنَّ

                                               يأت النہاء ليناسب شہة لهجة اآليات                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ا َقالُواْ  َشَياِطينِِهمْ  إِلَى َخلَْواْ  ){....۷٦( َما َمَعْكمْ  إِنَّ   ۱٤ُمْسَتْهِزُئوَن}البقرة  َنْحنُ  إِنَّ

      ....}  ُ ُثوَنُهْم بَِما َفَتَح هللاَّ وُكمْ  َخَال َبْعُضُهْم إِلَٰى َبْعٍض َقالُوا أَُتَحہِّ  ۷٦}البقرة َعلَْيُكْم لُِيَحاجُّ
َفَهاء)  آَمنَ  َكَما أَُنْؤِمنُ : لما استهزؤا بالمؤمنين بقولهم( ۱٤في البقرة  َماناسب أن يذكر قولهم لكبرائهم( السُّ  َنْحنُ  إِنَّ

 ُمْسَتْهِزُئوَن)
 
 
 
 
 
 
 
 



۲٤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ِ  َمْعُہوَہًة  َو..... ){۸۰( َخْذُتْم ِعْنَہ هللاَّ ُ َعْهَہهُ قُلْ أَتَّ  ۸۰} البقرةَعْهًہا َفلَْن ُيْخلَِف هللاَّ

ُهمْ  َذلِكَ  {      ْعُہوَہاتٍ  ..... بِأَنَّ ُهمْ  مَّ ا ِہينِِهم فِي َوَغرَّ  ۲٤}آل عمران لَِيْومٍ  َجَمْعَناُهمْ  إَِذا َفَكْيفَ  َيْفَتُرونَ  َكاُنواْ  مَّ
اًما َمْعُہوَہةً أَ في البقرة : وصفوا األيام التي سيہخلون فيها النار بأنها ( ) و الوصف بالمفرہ يفيہ عنہ العرب الكثرة  (  يَّ

 رجال و ألف رجل) ةيہلك على ذلك أن تمييز األعہاہ القليلة يكون جمعا و الكبيرة يكون مفرہا فتقول ثالث
اًمابينما في آل عمران : وصفوها بأنها ( ْعُہوَہاٍت) والوصف بالجمع يفيہ القلة ، وذلك ألن  أَيَّ سورة آل عمران عنيت مَّ

اًمابذم أهل الكتاب و معتقہاتهم ، فبين فيها مہى استهانتهم بالعذاب الذي سيالقونه و تقليلهم من شأنه بقولهم (  أَيَّ
ْعُہوَہاٍت)  أي قليلة جہا مَّ

 
 
 
 
 
 
 ۸۳البقرة َواْلَيَتاَمى} اْلقُْرَبى َوِذي إِْحَساناً  َہْينِ َوبِاْلَوالِ  ّهللاَ  إِالَّ  َتْعُبُہونَ  الَ  إِْسَرائِيلَ  َبنِي ِميَثاقَ  أََخْذَنا ){َوإِذْ ۸۳(

مَ  َما أَْتلُ  َتَعالَْواْ  {قُلْ         ُكمْ  َحرَّ  ۱٥۱}األنعام أَْوالََہُكم َوالَ َتْقُتلُواْ  ..... َشْيئاً  بِهِ  ُتْشِرُكواْ  أَالَّ  َعلَْيُكمْ  َربُّ
اهُ إِ  إِالَّ  َتْعُبُہواْ  أَالَّ  َربُّكَ  {َوَقَضى        ا ..... يَّ  ۲۳ِكالَُهَما} اإلسراء  أَوْ  أََحُہُهَما اْلِكَبرَ  ِعنَہكَ  َيْبلَُغنَّ  إِمَّ

 
َالةَ  .... َوِذي .... ّهللاَ  إِالَّ  َتْعُبُہونَ  { الَ ) ۸۳( اِس ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصَّ  ۸۳البقرة } َوقُولُوا لِلنَّ

 ۳٦} النساء  اْلقُْرَبى ِذي َواْلَجارِ  ..... َوبِِذي ..... َشْيئاً  هِ بِ  ُتْشِرُكواْ  َوالَ  ّهللاَ  َواْعُبُہواْ  {       
في النساء : كثر الحہيث عن المواريث بين األقارب فناسب التأكيہ على أهمية اإلحسان إليهم أثناء الحياة فہخلت الباء 

 للتوكيہ( َوبِِذي)
  



۲٥ 
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الَلَةَ  ..... ){۸٦( َجاَرُتُهمْ  َربَِحت َفَما بِاْلُهَہى الضَّ  ۱٦الَِّذي} البقرة  َكَمَثلِ  َمَثلُُهمْ  ُمْهَتِہينَ  َكاُنواْ  َوَما تِّ

ْنَيا اْلَحَياةَ  ..... {         ۸٦البقرةُينَصُروَن} ُهمْ  َوالَ  اْلَعَذابُ  َعْنُهمُ  ُيَخفَّفُ  َفالَ  ِباآلَِخَرةِ  الہُّ
الَلَةَ  ..... {        ارِ  َعَلى أَْصَبَرُهمْ  َفَما َمْغفَِرةِ بِالْ  َواْلَعَذابَ  بِاْلُهَہى الضَّ لَ  ّهللاَ  بِأَنَّ  َذلِكَ  النَّ   ۱۷٥اْلِكَتاَب} البقرة َنزَّ

ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي ِخْزيٌ  إِالَّ  ِمنُكمْ  َذلِكَ  َيْفَعلُ  َمن َجَزاء َفَما : لما قال ( ۸٦في البقرة  ) بين أن جزاء من يفعل تلك األفعال الہُّ
ة في الحياة الہنيا و لكنهم  برغم ذلك اشتروا تلك الحياة الہنيا التي ليس لهم فيها إال الخزي هو النكال و الفضيح

ْنَيا بِاْآلِخَرةِ وفضلوها على اآلخرة فقال (  )اْشَتَرُوا اْلَحَياَة الہُّ
اَر) و هو مظهر من مظا إِالَّ  ُبُطونِِهمْ  فِي َيأُْكلُونَ  لما قال قبلها( َما ۱۷٥في البقرة  هر العذاب  ناسب بعہها أن يبين النَّ

 بِاْلَمْغِفَرِة)  أنهم قہ اشتروا هذا العذاب ألنفسهم فزاہ قوله (َواْلَعَذابَ 
 
ْنَيا اْلَحَياةَ  اْشَتَرُواْ  الَِّذينَ  ){أُولَـئِكَ ۸٦(  ۸٦البقرة} ُينَصُرونَ  ..... َفالَ  ِباآلَِخَرةِ  الہُّ

 ۱٦۲الَ.....ُينَظُروَن}البقرة  فِيَها َخالِِہينَ  أَْجَمِعينَ  َوالنَّاسِ  َواْلَمآلئَِكةِ  ّهللاِ  لَْعَنةُ  َعلَْيِهمْ  أُولَئِكَ  {       
 ۸۸الَ..... ُينَظُروَن}آل عمران  ِفيَها َخالِِہينَ  أَْجَمِعينَ  َوالنَّاسِ  َواْلَمآلئَِكةِ  ّهللاِ  لَْعَنةَ  َعلَْيِهمْ  أَنَّ  َجَزآُؤُهمْ  {أُْولَـئِكَ        

ى َتَظاَهُرونَ  : الوحيہة ( ُينَصُروَن) و غيرها ( ُينَظُروَن) ألنه   لما قال ( ۸٦في البقرة   فريق كل َعلَْيِهم ) أي َيَتَقوَّ
 باألعہاء لينتصر عليهم بين أنه لن يكون لهم من ينصرهم في اآلخرة   إخوانه على منكم

 
 ٥۳ةالبقر} َتْهَتُہونَ  لََعلَُّكمْ  َواْلفُْرَقانَ  .... َوإِذْ {)۸۷(

ْيَنا .... َولََقہْ {      ُسلِ  َبْعِہهِ  ِمن َوَقفَّ َناتِ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوآَتْيَنا بِالرُّ ْہَناهُ  اْلَبيِّ  ۸۷البقرة}اْلقُُہسِ  بُِروحِ  َوأَيَّ
ِهمْ  بِلَِقاء ُهملََّعلَّ  َوَرْحَمةً  َوُهًہى َشْيءٍ  لُِّكلِّ  َوَتْفِصيالً  أَْحَسنَ  الَِّذيَ  َعلَى َتَماماً  .... ُثمَّ {       ۱٥٤األنعام} َربِّ
بِّكَ  ِمن َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْوالَ  فِيهِ  َفاْخُتلِفَ  ..... َولََقہْ {      ُهمْ  َبْيَنُهمْ  لَقُِضيَ  رَّ  ۱۱۰هوہ} َشكٍّ  لَفِي َوإِنَّ
ِخُذواْ  أَالَّ  إِْسَرائِيلَ  لَِّبنِي ُهًہى َوَجَعْلَناهُ  ....وَ {       ۲اإلسراء} ِكيالً وَ  ُہونِي ِمن َتتَّ
 ٤۹المؤمنون} َيْهَتُہونَ  لََعلَُّهمْ  .... َولََقہْ {     
 ۳٥الفرقان} َوِزيراً  َهاُرونَ  أََخاهُ  َمَعهُ  َوَجَعْلَنا .... َولََقہْ {     
 ٤۳القصص} َوَرْحَمةً  َوُهًہى لِلنَّاسِ  َبَصائِرَ  اْألُولَى اْلقُُرونَ  أَْهلَْكَنا َما َبْعہِ  ِمن .... َولََقہْ {     
 ۲۳السجہة} إِْسَرائِيلَ  لَِّبنِي ُهًہى َوَجَعْلَناهُ  لَِّقائِهِ  مِّن ِمْرَيةٍ  فِي َتُكن َفَال  .... َولََقہْ {     
بِّكَ  ِمن َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْوَال  فِيهِ  َفاْخُتلِفَ  .... َولََقہْ {      ُهمْ  َبْيَنُهمْ  لَقُِضيَ  رَّ  ٤٥فصلت} َشكٍّ  لَفِي َوإِنَّ

 
ُسلِ  ){۸۷(  ْيَنا ِمْن َبْعِہِه بِالرُّ  ۸۷البقرة }بَِما َال َتْهَوى أَْنفُُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقا  َرُسولٌ  َجاءُكمْ  أََفُكلََّما ......َوَقفَّ

َناتُ  َجاءْتُهمُ  َما َبْعہِ  مِّن َبْعِہِهم ِمن الَِّذينَ  اْقَتَتلَ  َما ّهللاُ  َشاء َولَوْ  .....َوَرَفَع َبْعَضُهْم َہَرَجاتٍ  {          ۲٥۳} البقرة  اْلَبيِّ
 اْقَتَتلَ) َما ّهللاُ  َشاء : بعہ ذكر اقتتال جيش طالوت و جيش جالوت ناسب أن ياتي بعہها( َوَلوْ  ۲٥۳في البقرة 

 
ْبُتمْ  َفَفِريقاً  اْسَتْكَبْرُتمْ  أَنفُُسُكمُ  .... َجاءُكمْ  أََفُكلََّما ){۸۷(  ۸۷البقرة ُتلُوَن}َتقْ  َوَفِريقاً  َكذَّ

ُبواْ  َفِريقاً  أَْنفُُسُهمْ  ..... َجاءُهمْ  ُكلََّما ُرُسالً  إِلَْيِهمْ  {َوأَْرَسْلَنا        ۷۰}المائہة أَالَّ  َوَحِسُبواْ َيْقُتلُونَ  َوَفِريقاً  َكذَّ
 
ُ  ....َوَقالُوا  ){۸۸(  ۸۸} البقرةَفَقلِيًال َما ُيْؤِمُنونَ  ....لََعَنُهُم هللاَّ

 ۱٥٥َقلِيالً }النساء  إِالَّ  ُيْؤِمُنونَ  َفالَ  ..... َعلَْيَها ّهللاُ  َطَبعَ  ..... َوَقْولِِهمْ  {     
في النساء: بعہ أن عہہ كثيرا من أفعالهم و مخازيهم بہءا بطلبهم رؤية هللا جهرة ثم اتخاذهم العجل ثم نقضهم 

َعلَْيَها) مقابل ( لََّعَنُهُم) و نفى عنهم أصل اإليمان أوال  َع ّهللاُ المواثيق و قتلهم األنبياء ناسب ذلك زياہة الذم بقوله ( َطبَ 
 َقلِيالً ) ، بينما في البقرة  لم ينف إيمانهم بل وصفه بالقليل  ) ثم استثنى القليل فقال( إِالَّ  ُيْؤِمُنونَ  فقال ( َفالَ 

 
ا َجاَءُهْم َما َعَرُفواَوَكاُنوا ِمْن َقْبلُ َيْسَتْفتُِحوَن َعلَ  ....ِكَتاٌب  .....){۸۹(  ۸۹البقرة } ى الَِّذيَن َكَفُروا َفلَمَّ

نَ  َفِريقٌ  َنَبذَ  َرُسولٌ..... ..... {         ۱۰۱}البقرة ُظُهوِرِهمْ  َوَراء ّهللاِ  ِكَتابَ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  الَِّذينَ  مِّ



۲۸ 
 

ہ أن ذكر تعالى أنه أرسل موسى  عليه السالم : إنذار هللا لخلقه يكون بإرسال الرسل و إنزال الكتب فبع ۸۹في البقرة 
و قفى من بعہه بالرسل ثم أرسل عيسى عليه السالم فما كان منهم إال أن كذبوا فريقا و قتلوا فريقا ،فلما لم يجہ معهم 

ِ إرسال الرسل ذكر إنزال الكتب فقال ( ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِہ هللاَّ  )َولَمَّ
َناٍت َوَما َيْكفُُر بَِها إِالَّ اْلَفاِسقُونَ ما قال (: ل۱۰۱بينما في البقرة  ) فذكر كفرهم بالكتب ،عقب َولََقْہ أَْنَزْلَنا إِلَْيَك آَياٍت َبيِّ

ِ بذكر إرسال الرسل فقال ( ا َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِہ هللاَّ  )َولَمَّ
 
ا ){۸۹( ا َجاءُهم َفلَمَّ  ۸۹} البقرةاْلَكافِِرينَ  .... َفلَْعَنةُ بِِه  َكَفُرواْ  َعَرفُواْ  مَّ

 ٦۱}آل عمران  يناْلَكاِذبِ  ....ُثمَّ َنْبَتِهلْ َفَنْجَعلْ لَْعَنَت  {       
ٌن َبْيَنُهْم أَْن لَْعَنُة  {        َن ُمَؤذِّ الِِمي ....َفأَذَّ  ٤٤} األعراف  نالظَّ
ُؤَالِء الَِّذيَن َكَذُبوا عَ  {        ِهْم َۚوَيقُولُ اْألَْشَهاُہ َهٰ الِمِ ..... أََال لَْعَنُة  لَٰى َربِّ  ۱۸} هوہ  ينالظَّ

ِ َعلَى اْلَكافِِرينَ  ) ناسب ذلك أن تختم اآلية (َكَفُروا بِِه  في البقرة : لما قال (  )َفلَْعَنُة هللاَّ
ِ  آل عمران: ختام آية المباهلة  التي يعرف بها الصاہق من الكاذب فناسب أن تختم (  )ينَعلَى اْلَكاِذبِ  لَْعَنَت هللاَّ

الِِميَن األعراف :قال ( ِ َعلَى الظَّ الِِمينَ  ) مناسبة لماقبلها (لَْعَنُة هللاَّ لَِك َنْجِزي الظَّ َنا َال َتْجَعْلَنا ) و ما بعہها (َوَكَذٰ َقالُوا َربَّ
الِِمينَ   )َمَع اْلَقْوِم الظَّ

ِن ا هوہ : لما قال في صہر اآلية ( ِ َكِذًباَوَمْن أَْظلَُم ِممَّ الِِميَن  ) ناسب أن تختم ( ْفَتَرٰى َعلَى هللاَّ ِ َعلَى الظَّ  )أََال لَْعَنُة هللاَّ
 
)۹۱( 

 ۹۱البقرة } َوَراءهُ  بَِما َوَيْكفُرونَ  َعلَْيَنا أُنِزلَ  بَِما ُنْؤِمنُ  .... بَِما آِمُنواْ  {.....
بُِعوا َما  ..... { بُِع َما أَ  ....اتَّ  ۱۷۰} البقرةأََولَْو َكاَن آَباُؤُهْم َال َيْعقِلُوَن َشْيًئا  َعلَْيِه آَباَءَنا ۗ ْلَفْيَناَبلْ َنتَّ
ُسولِ  َوإِلَى .... َما إِلَى َتَعالَْواْ  ..... { ونَ  اْلُمَنافِقِينَ  َرأَْيتَ  الرَّ                                                                                           ٦۱ُصُہوہاً} النساء  َعنكَ  َيُصہُّ
ُسولِ  َوإِلَى .... َما إِلَى َتَعالَْواْ  ..... {  َوالَ  َشْيئاً  َيْعلَُمونَ  الَ  آَباُؤُهمْ  َكانَ  أََولَوْ  آَباءَنا َعلَْيهِ  َوَجْہَنا َما َحْسُبَنا َقالُواْ  الرَّ

 ۱۰٤َيْهَتُہوَن} المائہة 
بُِعوا َما  ..... { ْيَطانُ أََولَْو َكاَن  بُِع َما َوَجْہَنا َعلَْيِه آَباَءَنا َۚبلْ َنتَّ  ....اتَّ  ۲۱} لقمان  َيْہُعوُهمْ  الشَّ

ا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا: لما قال (۹۱في البقرة  ) ناسب أن يليه األمر باإليمان و هو نقيض الكفر فقال ( َكَفُروا بِِه  َفلَمَّ
 )ُنْؤِمُن  أن يكون جوابهم (بَِما) ،ولما أمرهم بااليمان ناسب  آِمُنواْ 

 
لَِك   .....َوإِْذ َواَعْہَنا ُموَسٰى أَْرَبِعيَن لَْيلًَة  ){۹۲(  ٥۱}البقرة ُثمَّ َعَفْوَنا َعْنُكْم ِمْن َبْعِہ َذٰ

وَسى َجاءُكم َولََقہْ  {        َناتِ  مُّ  ۹۲البقرة  ِميَثاَقُكْم} أََخْذَنا َوإِذْ  ..... بِاْلَبيِّ
  : السياق في تعہاہ نعم هللا على بني إسرائيل فناسب ذلك ذكر عفوه سبحانه و تعالى عنهم ٥۱في البقرة  

: السياق في ذم بني إسرائيل بسبب عہم إيمانهم فناسب ذلك عہم ذكر العفو عنهم بل ذكر نقضهم  ۹۲أما في البقرة 
                                                                          للميثاق و قولهم سمعنا و عصينا                                       

 
قُوَن} البقرة  لََعلَُّكمْ  فِيهِ  َما َواْذُكُرواْ  {..... )۹۳(                                                                                                                                                                                                       ٦۳َتتَّ

 ۹۳البقرة } َوَعَصْيَنا َسِمْعَنا َقالُواْ  {..... َواْسَمُعواْ         
فناسب إعراضهم عن سماع ّهللاُ} و المقصوہ القرآن ،  أَنَزلَ  بَِما آِمُنواْ  لَُهمْ  قِيلَ  : لما قال قبلها {َوإَِذا ۹۳في البقرة 

17Fالقرآن أن يذكرهم بما فعل أسالفهم من اإلعراض عن سماع التوراة فقال ( َواْسَمُعوْا) 

۱                                        
 
 

                                                           
 ۲۲۲ ص۱انظر مالك التأويل ج ۱



۲۹ 
 

 



۳۰ 
 

 



۳۱ 
 

)۹٤-۹٥( 
اِس  { ِ َخالَِصًة ِمْن ُہوِن النَّ اُر اْآلِخَرةُ ِعْنَہ هللاَّ ْوهُ  َولَن ....قُلْ إِْن َكاَنْت لَُكُم الہَّ اِس َعَلٰى  ..... َيَتَمنَّ ُهْم أَْحَرَص النَّ َولََتِجَہنَّ

 ۹٥-۹٤البقرة } َحَياةٍ 
}  ِ ُكْم أَْولَِياُء ِلَّ َها الَِّذيَن َهاُہوا إِْن َزَعْمُتْم أَنَّ ْوَنُه  .....قُلْ َيا أَيُّ وَن ِمْنهُ  .....َوَال َيَتَمنَّ ُه  قُلْ إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتفِرُّ َفإِنَّ

 ۷-٦} الجمعة   ُمَالقِيُكمْ 
في البقرة : هم يہعون  أن الہار اآلخرة ستكون لهم في المستقبل فناسب أن يأتي النفي بـ(لن) التي تفيہ النفي في 

18Fالمستقبل

فهم لن يتمنوا الموت طيلة حياتهم و حتى قيام الساعة و حذفت نون الفعل ألن (لن) تنصب الفعل  ۱
ْوهُ النصب هنا حذف النون ألنه من األفعال الخمسة ( المضارع و عالمة  )َيَتَمنَّ

في الجمعة : هم يزعمون أن حالهم اآلن أنهم أولياء ل مفضلون على غيرهم من الناس فناسب أن يأتي النفي بـ (ال) 
ْوَنهُ نون(التي تفيہ نفي الحال ، و ( ال ) النافية ال تعمل في الفعل المضارع فبقي الفعل مرفوعا بثبوت ال  )َيَتَمنَّ

 
َر..... أَن اْلَعَذابِ  ِمنَ  بُِمَزْحِزِحهِ  ُهوَ  ){َوَما۹٦(  ۹٦البقرة }َيْعَملُوَن  ُيَعمَّ

 ۱٦۳عمران آل} َيْعَملُوَن  ..... ّهللاِ  ِعنہَ  َہَرَجاتٌ  ُهمْ {       
واْ  َعُمواْ  ُثمَّ  َعلَْيِهمْ  ّهللاُ  َتابَ  ُثمَّ {         نْ  َكثِيرٌ  َوَصمُّ  ۷۱المائہة}َيْعَملُوَن  .... ُهمْ مِّ
َ  إِنَّ {        َماَواتِ  َغْيبَ  َيْعلَمُ  هللاَّ  ۱۸الحجرات} َتْعَملُونَ  َواْألَْرِض.... السَّ

  } َبِصيرٌ  َتْعَملُونَ  بَِما{ و في غيرهم 
 
هُ  ){۹۷( لَهُ  َفإِنَّ قاً  ّهللاِ  بِإِْذنِ  َقْلبِكَ  َعلَى َنزَّ  ۹۷البقرة َعُہّواً} َكانَ  َمن لِْلُمْؤِمنِينَ  َو.... َيَہْيهِ  َبْينَ  لَِّما ُمَصہِّ

َت الَِّذيَن آَمُنوْا {        َك بِاْلَحقِّ لُِيَثبِّ بِّ لَُه ُروُح اْلقُُہِس ِمن رَّ  ۱۰۲نحل} اللِْلُمْسلِِمينَ .... قُلْ َنزَّ
َالةَ  نَ لِْلُمْؤِمنِي ....تِْلَك آَياُت اْلقُْرآِن َوِكَتاٍب ُمبِيٍن  طس ۚ {         ۲} النمل الَِّذيَن ُيقِيُموَن الصَّ

  
ِ  َعُہّواً  َكانَ  َمن{)۹۸( ّ  ۹۸البقرة} لِّْلَكافِِرينَ  َعُہوٌّ  ّهللاَ  َفإِنَّ  َوِميَكالَ  َوِجْبِريلَ  .... ×.... لِّ

قُ  الَ  .... َوُكُتبِهِ  .... بِاّلِ  آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمُنونَ {         ۲۸٥البقرة}ِمْن ُرُسلِهِ  َبْيَن أََحہٍ  ُنَفرِّ
 ۱۳٦النساء} َبِعيہاً  َضالَالً  َضلَّ  َفَقہْ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  .... .... َوُكُتبِهِ  بِاّلِ  َيْكفُرْ  َوَمن{       

 -) ألن السياق عن الذي يعاہي هللا و رسوله و ال يمكن أن يكون الشخص عہوا للكتب َوُكُتبِهِ : لم يقل ( ۹۸في البقرة
فلم يذكر الكتب ، كما أن سبب نزول اآلية هو أن اليهوہ كرهوا أن يكون جبريل عليه السالم  –سبيل المجاز  إال على

ألنه من وجهة نظرهم موكل بإنزال العذاب ، فهم بحسب زعمهم أنكروا المرَسل  هو من ينزل بالوحي على محمہ 
 بالكتاب و لم ينكروا الكتاب نفسه ، فلذلك لم يذكره

و النساء : فالسياق يتناول اإليمان أو الكفر ، وهما مما يصح أن يطلق على الكتب ،فالشخص  ۲۸٥بقرة أما في ال
 يؤمن بالكتب أو يكفر بها على الحقيقة ال على سبيل المجاز

 
َبَذهُ  َعْهہاً  َعاَهُہواْ  ){أََوُكلََّما۱۰۰( ْنُهم َفِريقٌ  نَّ  ۱۰۰البقرة} ُيْؤِمُنونَ  ال..... مِّ

ُ ۚوَ {          َماِء َماًء َفأَْحَيا بِِه اْألَْرَض ِمْن َبْعِہ َمْوتَِها لََيقُولُنَّ هللاَّ لَ ِمَن السَّ ِ  لَئِْن َسأَْلَتُهْم َمْن َنزَّ  ال ....ُقِل اْلَحْمُہ ِلَّ
        ٦۳} العنكبوت َيْعقِلُونَ 

 }َيْعلَُمونَ  غيرهما {..... فيو  
َ َعُہوٌّ لِْلَكافِِرينَ (تتحہث عن كفرهم كقوله  في البقرة  : لما كانت اآليات قبلها َوَما َيْكفُُر بَِها إِالَّ ) و قوله ( َفإِنَّ هللاَّ

 )َبلْ أَْكَثُرُهْم َال ُيْؤِمُنونَ ) ناسب أن ينفي عنهم اإليمان  بقوله ( اْلَفاِسقُونَ 
اسب أن ينفي عنهم العقل ألنهم علموا وفي العنكبوت :لما أقروا بأن هللا هو الخالق و برغم ذلك أشركوا معه غيره ن

 الحق و لم يعملوا بمقتضاه فہل ذلك على نقص عقلهم
 
 
 
 

                                                           
 ۲۲۷ ص۱انظر مالك التأويل ج ۱



۳۲ 
 

ا َجاَءُهْم  َوَكاُنوا ِمْن َقْبلُ َيْسَتْفتُِحونَ  .....ِكَتابٌ  .....){۱۰۱(  ۸۹}البقرة َعلَى الَِّذيَن َكَفُروا َفلَمَّ
نَ  َفِريقٌ  َنَبذَ  ..... َرُسولٌ  .... {           ۱۰۱البقرة } ُظُهوِرِهمْ  َوَراء ّهللاِ  ِكَتابَ  اْلِكَتابَ  أُوُتواْ  لَِّذينَ ا مِّ

: إنذار هللا لخلقه يكون بإرسال الرسل و إنزال الكتب فبعہ أن ذكر تعالى أنه أرسل موسى  عليه السالم  ۸۹في البقرة 
فريقا و قتلوا فريقا ،فلما لم يجہ معهم و قفى من بعہه بالرسل ثم أرسل عيسى عليه السالم فما كان منهم إال أن كذبوا 

ِ إرسال الرسل ذكر إنزال الكتب فقال ( ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِہ هللاَّ  )َولَمَّ
َناٍت َوَما َيْكفُُر بَِها إِالَّ اْلَفاِسقُونَ : لما قال (۱۰۱بينما في البقرة  تب ،عقب ) فذكر كفرهم بالكَولََقْہ أَْنَزْلَنا إِلَْيَك آَياٍت َبيِّ

ِ بذكر إرسال الرسل فقال ( ا َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِہ هللاَّ  )َولَمَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لَ  أَن ){۱۰٥( نْ  َعَلْيُكم ُيَنزَّ ُكمْ  مِّن َخْيرٍ  مِّ بِّ  ۱۰٥البقرة ُننِسَها} أَوْ  آَيةٍ  ِمنْ  َننَسخْ  َما  ..... َوّهللاُ  رَّ

ُ َواسِ  {         ِه إِلَْيكَ   ..... ٌع َعلِيٌم َوهللاَّ  ۷٤} آل عمران َوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن إِْن َتأَْمْنُه بِقِْنَطاٍر ُيَؤہِّ
  



۳۳ 
 

 



۳٤ 
 

 
 



۳٥ 
 

 ۱۰۷البقرة َرُسولَُكْم} َتْسأَلُواْ  أَن ُتِريُہونَ  أَمْ  َنِصيرٍ  َوالَ  َولِيٍّ  ِمن ّهللاِ  ُہونِ  مِّن لَُكم َوَما ){.....۱۰۷(
بُ {...          َها َياَقِہيرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوّهللاُ  َيَشاءُ  لَِمن َوَيْغفِرُ  َيَشاءُ  َمن .. ُيَعذِّ ُسولُ  أَيُّ  ٤۰َيْحُزنَك}المائہة الَ  الرَّ

بُ   َيَشاُء) لَِمن َوَيْغفِرُ  َيَشاءُ  َمن في المائہة : سبق ذكر حہ الحرابة و حہ السرقة فناسب أن يعقب بقوله (ُيَعذِّ
 
وَنُكم ..... َكثِيرٌ  ہَّ ){ وَ ۱۰۹( نْ  َحَسہاً  ُكفَّاراً  إِيَمانُِكمْ  َبْعہِ  مِّن َيُرہُّ  ۱۰۹البقرة أَنفُِسِهم} ِعنہِ  مِّ

ت {          آئَِفةٌ  َوہَّ  ٦۹َيْشُعُروَن} آل عمران  َوَما أَنفَُسُهمْ  إِالَّ  ُيِضلُّونَ  َوَما ُيِضلُّوَنُكمْ  ..... طَّ
اًرا َوہَّ َكثِيرٌ في البقرة : قال ( وَنُكْم ِمْن َبْعِہ إِيَمانُِكْم ُكفَّ َما َيَوہُّ الَِّذيَن َكَفُروا ) مصہاقا لقوله قبلها (ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب لَْو َيُرہُّ

ُكمْ  لَ َعلَْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربِّ كتاب و المشركين ) فهو هنا بين أن جميع أهل الِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َوَال اْلُمْشِرِكيَن أَْن ُيَنزَّ
 يكرهون نزول الرسالة علينا فناسب أن يكون الكثير منهم يريہون عوہتنا كفارا بعہ إيمان

ت آئَِفٌة) لقوله بعہها ( بينما في آل عمران : قال (َوہَّ ) وذكر ما يفعلونه من محاوالت َوَقالَْت َطائَِفٌة ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ طَّ
 اطل ،ويؤمنون أول النهار و يكفرون آخره وغيرهااإلضالل بأنهم يلبسون الحق بالب

 
 ۱۱۰البقرة َبِصيٌر} َتْعَملُونَ  بَِما ّهللاَ  إِنَّ  ..... .....× ){۱۱۰(

َ َقْرًضا َحَسًنا ۚ ..... {          ۲۰} المزمل  ُهَو َخْيًرا َوأَْعَظَم أَْجًرا ۚ ..... َوأَْقِرُضوا هللاَّ
 أمر هللا بها زاہ في تفصيل األجر المترتب عليها في المزمل : لما زاہت األوامر التي

 
ةَ  َيْہُخلَ  لَن َوَقالُواْ {)۱۱۱( ُهمْ  تِْلكَ  َنَصاَرى أَوْ  ُهوہاً  َكانَ  َمن إِالَّ  اْلَجنَّ  ۱۱۱البقرة} َصاِہقِينَ  ُكنُتمْ  إِن .... قُلْ  أََمانِيُّ

َخُذوا أَمِ {         ِعيَ  َمن ْكرُ ذِ  َهَذا .... قُلْ  آلَِهةً  ُہونِهِ  ِمن اتَّ  ۲٤األنبياء} أَْكَثُرُهمْ  َبلْ  َقْبلِي َمن َوِذْكرُ  مَّ
نَ  َيْرُزقُُكم َوَمن{          َماءِ  مِّ عَ  أَإِلَهٌ  َواْألَْرِض  السَّ ِ  مَّ        ٦٤النمل} َصاِہِقينَ  ُكنُتمْ  إِن .... قُلْ  هللاَّ
ةٍ  ُكلِّ  ِمن َوَنَزْعَنا{         ِ  اْلَحقَّ  أَنَّ  َفَعلُِموا .... َفقُْلَنا َشِهيہاً  أُمَّ ا َعْنُهم َوَضلَّ  ِلَّ  ۷٥القصص} َيْفَتُرونَ  َكاُنوا مَّ

 
 
)۱۱۲}( ِ ِه َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم .... َبلَٰى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِلَّ  ۱۱۲} البقرةَفلَُه أَْجُرهُ ِعْنَہ َربِّ

ْن أَْسلََم وَ {          ِ َوَمْن أَْحَسُن ِہيًنا ِممَّ َبَع ِملََّة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا ۗ ....ْجَهُه ِلَّ  ۱۲٥}النساء َواتَّ
ِ  إِلَى َوْجَههُ  ُيْسلِمْ  َوَمن{          ِ  َوإِلَى اْلُوْثَقى بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقہِ  .... هللاَّ  ۲۲لقمان} اْألُُمورِ  َعاقَِبةُ  هللاَّ

هِ وابا و هو( ) أہاة شرط يلزم لها جَمنْ  في البقرة : (  )َفلَُه أَْجُرهُ ِعْنَہ َربِّ
 ) أہاة استفهام  الغرض منه التقرير فلم يلزم لها جوابا َمنْ  في النساء : (

ِ  فِي ُيَجاِہلُ  في لقمان : السياق يتناول المقارنة بين (َمن ِ  إِلَى َوْجَههُ  ُيْسلِمْ  ِعْلٍم) ( َوَمن بَِغْيرِ  هللاَّ تى ُمْحِسٌن) فأ َوُهوَ  هللاَّ
ِ) لمقابلة ( فِي بالفعل المضارع ( ُيْسلِْم) لمقابلة ( ُيَجاِہلُ) و قال ( إَِلى ِ) و بين أن هذا قہ ( هللاَّ  بِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  هللاَّ

نِيٍر) ِكَتابٍ  َوَال  ُهًہى َوَال  ِعْلمٍ  اْلُوْثَقى) بينما اآلخر لم يستمسك بـ (  مُّ
 
 
ابِئِينَ {)۱۱۲( ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  َفَلُهمْ  َصالِحاً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِالَِّ  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّ  ٦۲البقرة}... َربِّ

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن {           ِه  َفلَهُ َبلَٰى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِلَّ  ۱۱۲.... } البقرةأَْجُرهُ ِعْنَہ َربِّ
ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  لَُّهمْ  أًَذى َوالَ  َمّناً  واُ أَنَفقُ  َما ُيْتبُِعونَ  الَ  ُثمَّ {            ۲٦۲البقرة} .... َربِّ
َهارِ  بِاللَّْيلِ {           ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  َفلَُهمْ  َوَعالَنَِيةً  ِسّراً  َوالنَّ  ۲۷٤البقرة}.... َربِّ
الَةَ  َوأََقاُمواْ {           َكاةَ  َوآَتُواْ  الصَّ ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ  الزَّ  ۲۷۷البقرة} .... َربِّ

 
 

 
  



۳٦ 
 

 
 
 
 
َصاَرى َوَقالَتِ  َشْيءٍ  َعلَىَ  النََّصاَرى لَْيَستِ  ....{)۱۱۳(   ۱۱۳البقرة} َشْيءٍ  َعلَى اْلَيُهوہُ  لَْيَستِ  النَّ

اُؤهُ  ّهللاِ  أَْبَناء َنْحنُ  َوالنََّصاَرى ....{           ُبُكم َفلِمَ  قُلْ  َوأَِحبَّ  ۱۸المائہة} َبَشرٌ  أَنُتم َبلْ  ُكمبُِذُنوبِ  ُيَعذِّ
 ٦٤المائہة} ُينفِقُ  َمْبُسوَطَتانِ  َيَہاهُ  َبلْ  َقالُواْ  بَِما َولُِعُنواْ  أَْيِہيِهمْ  ُغلَّتْ  َمْغلُولَةٌ  ّهللاِ  .... َيہُ {          
 ۳۰التوبة} بِأَْفَواِهِهمْ  َقْولُُهم كَ َذلِ  ّهللاِ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  النََّصاَرى َوَقالَتْ  ّهللاِ  اْبنُ  ُعَزْيرٌ  ....{          

 
ْنَيا ِخْزيٌ  َخآئِفِينَ  إِالَّ  َيْہُخلُوَها أَن لَُهمْ  َكانَ  َما{ )۱۱٤(  ِ  .....لَُهْم فِي الہُّ  ۱۱٤البقرة } اْلَمْشِرقُ  َوِلّ

ْنَيا فِي ِخْزيٌ  لَُهمْ  َذلِكَ  األَْرِض  ِمنَ  ُينَفْواْ  {أَوْ             ۳۳}المائہةالَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل أَْن  إِالَّ  .... الہُّ
رَ  أَن ّهللاُ  ُيِرہِ  لَمْ  الَِّذينَ  أُْولَـئِكَ  {           ْنَيا ِخْزيٌ  قُلُوَبُهمْ  ُيَطهِّ اُعونَ  .....لَُهْم فِي الہُّ  ٤۱لِْلَكِذِب} المائہة  َسمَّ

األيہي و األرجل من خالف لذلك قہم لفظ  : الخزي أوضح ما يمكن بالتقتيل أو الصلب أو تقطيع۳۳في المائہة 
19F(ِخْزٌي)

۱ 
 
 ۱۱٦} البقرة َقانُِتونَ  لَّهُ  ُكلٌّ  ×..... .... َو...... َبل){ ۱۱٦(

َذا .....َما فِي .....ُهَو اْلَغنِيُّ  {×.....           ٦۸} يونس إِْن ِعْنَہُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن بَِهٰ
ةَ  في يونس : لما قال(إِنَّ   كل التامة ناسب أن ينسب له الغنى عن والقہرة الكاملة بالقوة المتفرہ هو َجِميعاً)أي ِلِّ  اْلِعزَّ

 األرض وما فيوأن يؤكہ على ملكه لكل ما في السماوات ) ُهَو اْلَغنِيُّ فقال (سواه  ما
 
ُ َولًَہا{ )۱۱٦( َخَذ هللاَّ َماَواتِ  فِي َما لَّهُ  َبل ُسْبَحاَنهُ  َوَقالُوا اتَّ  ۱۱٦البقرة} َقانُِتونَ  لَّهُ  ُكلٌّ  ْرِض َواألَ  السَّ

َماَوات فِي َما لَهُ  اْلَغنِيُّ  ُهوَ  ُسْبَحاَنهُ  ... ّهللاُ  ...{           ٦۸يونس} األَْرِض  فِي َوَما السَّ
 ٤الكهف} ... ّهللاُ  ... الَِّذينَ  َوُينِذرَ {         
ْحَمنُ  َو...{           ۸۸مريم} ... الرَّ
ْحَمنُ  َو...{          ْكَرُمونَ  ِعَباہٌ  َبلْ  ُسْبَحاَنهُ   ... الرَّ  ۲٦األنبياء} مُّ

 
َما َيقُولُ لَُه ُكْن َفَيُكونُ   ..... ){۱۱۷(   ۱۱۷البقرة }َوإَِذا َقَضٰى أَْمًرا َفإِنَّ

ٰى َيُكوُن لَُه َولٌَہ َولَْم َتُكْن لَُه َصاِحَبٌة ۖ{.....                ۱۰۱} األنعام ُهَو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيمٌ وَ  َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء ۖ أَنَّ
َوإَِذا َقَضٰى أَْمًرا  َقانُِتوَن) أي مطيعون مقهورون بين تمام قهره لهم فقال ( لَّهُ  ُكلٌّ  في البقرة : لما قال قبلها مباشرة(

َما َيقُولُ لَُه ُكْن َفَيُكونُ   )َفإِنَّ
ا َوَتَعاَلى في األنعام  لما قال قبلها مباشرة ( ُسْبَحاَنهُ  َيِصفُوَن) أي تنزه عما يصفونه به من اتخاذ الولہ فنہ بعہها  َعمَّ

ٰى َيُكوُن َلُه َولٌَہ َولَْم َتُكْن لَُه َصاِحَبةٌ ( ذلك الوصف بقوله  ) فناسب كل تعقيب موضعهأَنَّ
  
َماَواِت َواْألَْرِض ۖ ){۱۱۷(  ۱۱۷البقرة } ُموَن لَْوَال ُيَكلُِّمَنا َوَقالَ الَِّذيَن َال َيْعلَ ..... وَ  َبِہيُع السَّ

ُ َيْخلُُق َما َيَشاُء {          لِِك هللاَّ  ٤۷} آل عمران َوُيَعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمةَ   ×.....َقالَ َكَذٰ
ِخَذ ِمْن َولٍَہ ۖ{          ِ أَْن َيتَّ َ َربِّي   ×.....ُسْبَحاَنُه  َما َكاَن ِلَّ ُكْم َفاْعُبُہوهُ َوإِنَّ هللاَّ  ۳٥} مريم َوَربُّ
ٰى ُيْصَرفُوَن   ..... ـفَ  ُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيِميُت ۖ{          ِ أَنَّ  ٦۸}غافر أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَجاِہلُوَن فِي آَياِت هللاَّ

 
ُ  ){..... َوالَ ۱۱۹(  ۱۱۹البقرةاْلَجِحيِم}  أَْصَحابِ  َعنْ  ُتْسأَل

ٍة إِالَّ َخَال فِيَها َنِذيرٌ   .....{           ۲٤} فاطر َوإِْن ِمْن أُمَّ
في البقرة : لما طلبوا أن يكلمهم هللا أو تأتيهم آية بين تعالى أن النبي صلى هللا عليه وسلم بشير و نذير  و لن يسأل 

 عن عہم إيمانهم إذا لم يستجب هللا لطلبهم 
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ِ ُهَو ){۱۲۰(  َبْعَت أَْهَواَءُهْم َبْعَہ الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ۙ  اْلُهَہىٰ قُلْ إِنَّ ُهَہى هللاَّ  ۱۲۰} البقرة َولَئِِن اتَّ

ِ َوَال ُتْؤِمُنوا إِالَّ لَِمْن َتبَِع ِہيَنُكْم قُلْ إِنَّ {           ۷۳} آل عمرانأَْن ُيْؤَتٰى أََحٌہ ِمْثلَ َما أُوتِيُتمْ  اْلُهَہٰى ُهَہى هللاَّ
  ۷۱األنعام  }َوأُِمْرَنا لُِنْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِمينَ  .....لَُه أَْصَحاٌب َيْہُعوَنُه إِلَى اْلُهَہى اْئتَِنا  {         

               في البقرة : لن ترضى اليهوہ و النصارى حتى يتبع النبي صلى هللا عليه و سلم ملتهم (هہاهم)                                        
 ، في األنعام :األصحاب يہعون إلى الهہى كل حسب رأيه  و
ِ ُهَو فبين هللا سبحانه أن هہى هللا هو الهہى الحق الذي يجب اتباعه و ليس هہى غيره لذلك قال(  قُلْ إِنَّ ُهَہى هللاَّ

 )                                                     اْلُهَہٰى  
نى أن الهہى ملك ل تعالى يهہي من يشاء و ذلك رہا على حقہهم على المسلمين و أما في آل عمران : فالمع 

ِ قُلْ إِنَّ فكان الرہ () أَْن ُيْؤَتٰى أََحٌہ ِمْثلَ َما أُوتِيُتمْ  استنكارهم أن يؤتى المسلمون الهہى من ہونهم (  )اْلُهَہٰى ُهَہى هللاَّ
ِ  كقوله بعہها(  ) فهو يعلم من األحق بالهہايةقُلْ إِنَّ اْلَفْضلَ بَِيِہ هللاَّ

 
ِ ُهَو اْلُهَہى {) ۱۲۰(  ِ ِمْن َولِيٍّ َوَال َنِصيٍر   .... الَِّذيَبْعَہ  ....قُلْ إِنَّ ُهَہى هللاَّ  ۱۲۰البقرة }َما لََك ِمَن هللاَّ

َك إِ  .....َبْعِہ َما  ِمنْ  .....َوَما َبْعُضُهْم بَِتابٍِع قِْبَلَة َبْعٍض  {           الِِميَن إِنَّ                                                                                                                                       ۱٤٥} البقرة ًذا لَِمَن الظَّ
ا  {           لَِك أَْنَزْلَناهُ ُحْكًما َعَربِّيً ِ ِمْن َولِيٍّ َوَال َواقٍ َما لَ  .....َبْعَہَما  .....َوَكَذٰ                                ۳۷} الرعہَك ِمَن هللاَّ

: المنهي عنه هو اتباع ملة اليهوہ و النصارى ، و اتباع ملتهم كفر فناسب أن يشير إلى العلم الذي ۱۲۰في البقرة  
َما لََك  ب ذلك أيضا التشہيہ في الوعيہ بقوله () و هو أكثر بيانا و تعريفا من ( ما ) و ناسالَِّذي يمنع من الكفر بلفظ(

ِ ِمْن َولِيٍّ َوَال َنِصيرٍ                                                                                                                      )ِمَن هللاَّ
القبلة و هو بعض الشرع فناسب أن يشير إلى العلم الذي : فالمنهي عنه هو اتباع أهوائهم في أمر ۱٤٥أمافي البقرة 

) التى تفيہ ابتہاء َبْعہِ يمنع من ذلك بلفظ ( ما) ، و األمر هنا يبہأ من بعہ تحويل القبلة فناسب  أن يأتي بلفظ (من 
َك إًِذا لَِمَن قوله ( ، و ناسب أيضا التخفيف في الوعيہ ب  : من الوقت الذى جاَءك فيه اْلعلم باْلقبلةمعناه ألَن الغاية  إِنَّ

الِِمينَ  )                                                                                                             و في الرعہ الظَّ
) فناسب أيضا ِكُر َبْعَضهُ َوِمَن اْألَْحَزاِب َمْن ُينْ  :المنهي عنه هو اتباع أهواءهم في البعض الذي ينكرونه لقوله قبلها (

20Fان يشير إلى العلم الذي يمنع من ذلك بلفظ ( ما)
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  ٤۷....}البقرة َشَفاَعٌة َوَال ُيْؤَخُذ ِمْنَها َعْہلٌ  ........ ){۱۲۳,۱۲۲(

 ۱۲۳، ۱۲۲....} البقرة  َشَفاَعةٌ  َتنَفُعَها َوالَ  َعْہلٌ  ِمْنَها. ... { ....               
: الخطاب موجه للعلماء و الكبراء من بني إسرائيل الذين يأمرون الناس بالبر و يتلون الكتاب ٤۸-٤۷في البقرة 

فهؤالء كان من الممكن أن تقبل شفاعتهم في غيرهم و لكن ألنهم  ينسون أنفسهم  فال تقبل شفاعتهم ألن الشفاعة 
 َشَفاَعٌة)  ْنَهامِ  ُيْقَبلُ  الَ  تقبل من الشافع و تنفع المشفوع له فناسب ذلك قوله (

: فالحہيث عن عامة أهل الكتاب الذين ال يستطيعون فہاء أنفسهم و ال تنفعهم شفاعة  ۱۲۳,۱۲۲أما في البقرة 
 َشَفاَعٌة) َتنَفُعَها الشافعين لهم فناسب ذلك قوله( َوالَ 

 
َرا أَن َوإِْسَماِعيلَ  إِْبَراِهيمَ  إِلَى َوَعِهْہَنا){ ۱۲٥(  ۱۲٥البقرة ..... } فِينَ َواْلَعاكِ  ..... َطهِّ

ْر  {          اِس بِاْلَحجِّ  .....َواْلَقائِِميَن  .....أَْن َال ُتْشِرْك بِي َشْيًئا َوَطهِّ ْن فِي النَّ                                    ۲٦} الحج َوأَذِّ
21Fتج إلى تكراره ) فلم يحَسَواًء اْلَعاِكُف فِيهِ  في الحج : سبق ذكر العاكفين في قوله تعالى (

۲ 
 
َمَراتِ  ِمنَ  أَْهلَهُ  َواْرُزقْ  .... َبلَہاً  ..... ){۱۲٦(  ۱۲٦ِمْنُهم} البقرة آَمنَ  َمنْ  الثَّ

                                                                 ۳٥}   إبراهيمَواْجُنْبنِي َوَبنِيَّ أَْن َنْعُبَہ اْألَْصَنامَ  ....اْلَبلََہ ..... {         
اِس َوأَْمًنا في البقرة : سبق قوله (  22F۳ ) و تعريف البيت حاصل منه تعريف البلہ الذي هو فيهَوإِْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنَّ

 فلم يحتج إلى تعريف بخالف اآلية في سورة إبراهيم فهي بہاية الحہيث و لم يسبقها تعريف

                                                           
  ۲۷۰ص  ۱درة التنزيل ج انظر۱
 ۲۳۳ ص۱انظر مالك التأويل ج ۲
 ۲۳٤ ص۱انظر مالك التأويل ج ۳
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َنا){ ۱۲۹( ْنُهمْ  َرُسوالً  فِيِهمْ  َواْبَعثْ  َربَّ يِهمْ  .... َوُيَعلُِّمُهمُ  آَياتِكَ  َعلَْيِهمْ  َيْتلُو مِّ  ۱۲۹البقرة } َوُيَزكِّ

يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم  َعلَْيُكمْ َكَما أَْرَسْلَنا فِيُكْم َرُسوًال ِمْنُكْم َيْتلُو {           ۱٥۱}البقرة ....آََياتَِنا َوُيَزكِّ
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم  أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ فِيِهْم َرُسوًال  إِْذ َبَعثَ {           ۱٦٤....}آل عمران َيْتلُوَعلَْيِهْم آََياتِِه َوُيَزكِّ
ينَ ُهَوالَِّذي َبَعَث فِي {          يِّ يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم  اْألُمِّ  ۲....} الجمعةَرُسوًال ِمْنُهْم َيْتلُو َعلَْيِهْم آََياتِِه َوُيَزكِّ

لما كان  الكالم على لسان إبراهيم و إسماعيل عليهما السالم  تقہم التعليم على التزكية  ، أما في  ۱۲۹البقرة في 
باقي السور فالكالم من هللا مباشرة فتقہمت التزكية على التعليم ألن مهمة األنبياء في األساس هي التعليم و التبليغ 

َ  ( أما التزكية فهي من عنہ هللا سبحانه و تعالى ِكنَّ هللاَّ ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكٰى ِمْنُكْم ِمْن أََحٍہ أََبًہا َولَٰ َولَْوَال َفْضلُ هللاَّ
ي َمْن َيَشاءُ   ۲۱النور)ُيَزكِّ

في آل عمران : هللا سبحانه و تعالى يمتن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسوال و من تمام النعمة أن كان ذلك الرسول 
 )ِمْن أَْنفُِسِهمْ  فهو شہيہ الصلة بهم لذلك ناسب أن يقول ( من أنفسهم

 
ْنَيا فِي اْصَطَفْيَناهُ  َولََقہِ  َنْفَسهُ  َسفِهَ  َمن إِالَّ { )۱۳۰( ُه أَْسلِمْ  .... الہُّ  ۱۳۰البقرة}إِْذ َقالَ لَُه َربُّ

ْنَيا فِي َوآَتْيَناهُ {          بِْع ِملََّة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا ُثمَّ أَْوَحْيَنا إِ  .... َحَسَنةً  اْلہُّ  ۱۲۲النحل}لَْيَك أَِن اتَّ
تِهِ  فِي َوَجَعْلَنا{          يَّ ةَ  ُذرِّ ُبوَّ ْنَيا فِي أَْجَرهُ  َوآَتْيَناهُ  َواْلِكَتابَ  النُّ  ۲۷العنكبوت}َولُوًطا إِْذ َقالَ لَِقْوِمهِ .... الہُّ

 
 ۱۳۳البقرة} َبْعِہي ِمن َتْعُبُہونَ  َما لَِبنِيهِ  َقالَ  إِذْ  ... وبَ َيْعقُ  َحَضرَ  إِذْ  ُشَهَہاء ُكنُتمْ  أَمْ {)۱۳۳(

ةُ  َخْيراً  َتَركَ  إِن ... أََحَہُكمُ  َحَضرَ  إَِذا َعلَْيُكمْ  ُكتِبَ {           ۱۸۰البقرة} َواألْقَربِينَ  لِْلَوالَِہْينِ  اْلَوِصيَّ
ْوَبةُ  َولَْيَستِ {          َئاتِ ا َيْعَملُونَ  لِلَِّذينَ  التَّ يِّ  ۱۸النساء} اآلنَ  ُتْبتُ  إِنِّي َقالَ  ... أََحَہُهمُ  َحَضرَ  إَِذا َحتَّى لسَّ
ةِ  ِحينَ  ... أََحَہُكمُ  َحَضرَ  إَِذا َبْينُِكمْ  َشَهاَہةُ {           نُكمْ  َعْہلٍ  َذَوا اْثَنانِ  اْلَوِصيَّ  ۱۰٦المائہة} آَخَرانِ  أَوْ  مِّ
ُطونَ  الَ  َوُهمْ  ُرُسلَُنا َتَوفَّْتهُ  ... أََحَہُكمُ  َجاء إَِذا َحتَّىَ  َظةً َحفَ  َعلَْيُكم َوُيْرِسلُ {            ٦۱األنعام} ُيَفرِّ
 ۹۹المؤمنون} اْرِجُعونِ  َربِّ  َقالَ  ... أََحَہُهمُ  َجاء إَِذا َحتَّى{         

 َربِيَن)َواألقْ  : مہار اآلية حول الوصية و لمن تكون لذلك قال ( لِْلَوالَِہْينِ ۱۸۰في البقرة  
23Fَعْہٍل) َذَوا أما في المائہة : فمہار اآلية حول الشهوہ على الوصية لذلك قال ( اْثَنانِ 

۱ 
ُيستعمل حضور الموت في األحكام والوصايا وكأن الموت هو من جملة في جميع اآليات عہا األنعام و المؤمنون : 

وت فالكالم هو في األحكام والوصايا (إن ترك خيراً تحہث عن الموت نفسه أو أحوال الناس في المتال  فاآلياتالشهوہ 
 ،وفي حكم التوبة و أوانها ووصية يعقوب ألبنائه بعباہة هللا الواحہ ،الوصية) 

وفيما  فيستعمل مجيء الموت في الكالم عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت بينما في األنعام و المؤمنون : 
24Fبعہه 

۲ 
  
 ۱۳٤} البقرةَتْهَتُہواْ  َنَصاَرى أَوْ  ُهوہاً  ُكوُنواْ  واْ َوَقالُ  ) {......۱۳٤(

ُهْم َعْن قِْبلَتِِهُم الَّتِي َكاُنوا َعلَْيَها {......           اِس َما َوالَّ َفَهاُء ِمَن النَّ  ۱٤۱} البقرة َسَيقُولُ السُّ

                                                           
 ۷۰انظر دليل الحفاظ ص  ۱
 ۱۹۲ة ص انظر أسئلة بياني ۲



٤۱ 
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 ۱۳٥البقرة} .... َكانَ  َوَما َحنِيفاً  إِْبَراِهيمَ  ِملَّةَ  َبلْ  قُلْ  َتْهَتُہواْ  َنَصاَرى أَوْ  ُهوہاً  ُكوُنواْ  َوَقالُواْ {)۱۳٥(

ْسلِماً  َحنِيفاً  َكانَ  َولَِكن َنْصَرانِّياً  َوالَ  َيُهوِہّياً  إِْبَراِهيمُ  َكانَ  َما{           ٦۷عمران آل} .... َكانَ  َوَما مُّ
بُِعواْ  ّهللاُ  َصَہقَ  قُلْ {           ۹٥عمران آل} .... َكانَ  َوَما َحنِيفاً  إِْبَراِهيمَ  ِملَّةَ  َفاتَّ
نِي قُلْ {          ْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َربِّي َهَہانِي إِنَّ لَّةَ  قَِيماً  ِہيناً  مُّ  ۱٦۱األنعام} .... َكانَ  َوَما َحنِيفاً  إِْبَراِهيمَ  مِّ

ةً  َكانَ  إِْبَراِهيمَ  إِنَّ {          ِ  َقانِتاً  أُمَّ  ۱۲۰النحل} .... كُ يَ  َولَمْ  َحنِيفاً  ِلّ
بِعْ  أَنِ  إِلَْيكَ  أَْوَحْيَنا ُثمَّ {           ۱۲۳النحل} .... َكانَ  َوَما َحنِيفاً  إِْبَراِهيمَ  ِملَّةَ  اتَّ

: لما نفى  عن إبراهيم عليه السالم اليهوہية و النصرانية أثبت له اإلسالم الذي هو ہين الرسل ٦۷في آل عمران 
سْ  َحنِيفاً جميعا فقال (  )لِماً مُّ

ةً  َكانَ  إِْبَراِهيمَ  إِنَّ : لما قال (۱۲۰في النحل  فبالغ في مہحه ، بالغ أيضا في  -أي إماما قہوة جامعا لخصال الخير -) أُمَّ
 )من اْلُمْشركين َيكُ  َولَمْ نفي الشرك عنه بحذف النون من كلمة (يكن) فقال (

 
)۱۳٦( 25F۱ 

 ۸٤آل عمران  ۱۳٦االبقرة 
ا بِا قُولُوا {  }لِ آَمنَّ

َوَقالُوا  الحہيث موجه للمؤمنين عموما لقوله قبلها (
) قُولُوا ) فناسب أن يأتي(ُكوُنوا ُهوًہا أَْو َنَصاَرىٰ 

 موجها الخطاب للمؤمنين

ا بِالِ  قُلْ  {  }آَمنَّ
ُ ِميَثاَق  الحہيث عن النبيين خاصة لقوله قبلها( َوإِْذ أََخَذ هللاَّ

ينَ  بِيِّ ) موجها الخطاب للنبي صلى قُلْ ي () فناسب أن تأتالنَّ
 هللا عليه و سلم

 }.... إِلَىَوَما أْنِزلَ  إِلَْيَناَوَما أْنِزلَ {
الوحي ال ينزل على المؤمنين و إنما يصل إليهم عن 

 )إِلَْيَنا طريق النبيين فناسب(

 }....  علىَوَما أْنِزلَ  َعلَْيَناَوَما أْنِزلَ {
 ) َعلَْيَنا ناسب (الوحي ينزل على النبيين ف

بِيُّونَ  َوَما أوتِيَ َوَما أوتَِي ُموَسٰى َوِعيَسٰى {  }النَّ
عنہ الحہيث عن المؤمنين أكہ إيمانهم بما أوتي 

 )َوَما أُوتِيَ  النبيون و عہم تفريقهم بينهم بتكرار لفظ (

بِيُّونَ وَ َوَما أوتَِي ُموَسٰى َوِعيَسٰى {  }النَّ
نبي صلى هللا عليه و سلم عن لم يحتج للتكرار لتنزه ال

 التفريق بين الرسل
 }َفإِْن آَمُنوا بِِمْثِل َما آَمْنُتْم بِِه َفَقِہ اْهَتَہْوا {

 استمرارا لتوجيه الخطاب للمؤمنين
 }َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْإلِْسَالِم ِہيًنا{

 اإلسالم الذي جاء به النبي صلى هللا عليه و سلم
 
 
 
 
 
 
 ۱۳٤} البقرة الُوا ُكوُنوا ُهوًہا أَْو َنَصاَرٰى َتْهَتُہواَوقَ  ){.....۱٤۱(

َفَهاء َسَيقُولُ  {.....           ۱٤۱َعلَْيَها} البقرة  َكاُنواْ  الَّتِي قِْبلَتِِهمُ  َعن َوالَُّهمْ  َما النَّاسِ  ِمنَ  السُّ
  

                                                           
 ۲۳۹ص۱انظر مالك التأويل ج ۱



٤٤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)۱٤۳( 
ةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ { ُسولُ  َوَيُكونَ  .... اْ لَِّتُكوُنو َوَسطاً  أُمَّ  ۱٤۳البقرة} اْلقِْبلَةَ  َجَعْلَنا َوَما َشِهيہاً  َعلَْيُكمْ  الرَّ
اُكمُ  ُهوَ { ُسولُ  لَِيُكونَ  َهَذا َوفِي َقْبلُ  ِمن اْلُمْسلِمينَ  َسمَّ َالةَ  َفأَقِيُموا .... َوَتُكوُنوا َعَلْيُكمْ  َشِهيہاً  الرَّ َكاةَ  َوآُتوا الصَّ  الزَّ

ِ  َواْعَتِصُموا  ۷۸الحج} النَِّصيرُ  َونِْعمَ  اْلَمْولَى َفنِْعمَ  َمْوَالُكمْ  ُهوَ  بِالَّ
 
 
 
 
 
كَ  ){۱٤٤(   ۱٤٤البقرة} الَِّذينَ  َوإِنَّ  َشْطَرهُ  ُوُجِوَهُكمْ  َفَولُّواْ  ُكنُتمْ  َما ..... َوَحْيثُ َتْرَضاَها قِْبلَةً  َفَلُنَولَِّينَّ

هُ وَ  ..... َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ {           بِّكَ  ِمن لَْلَحقُّ  إِنَّ ا بَِغافِلٍ  ّهللاُ  َوَما رَّ  ۱٤۹البقرة َتْعَملُوَن} َعمَّ
ةٌ  َعلَْيُكمْ  لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  َفَولُّواْ  ُكنُتمْ  َما ..... َوَحْيثُ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ {            ۱٥۰}البقرةُحجَّ
 
 
 
 ۱۲۰}البقرةَنِصيرٍ  َوالَ  َولِيٍّ  ِمن ّهللاِ  ِمنَ  لَكَ  َما ..... الَِّذي اْلُهَہى.....َبْعہَ  ُهوَ  ّهللاِ  ُهَہى إِنَّ  قُلْ   ){۱٤٥(
الِِميَن  .....َبْعِہ َما  ِمنْ  .....َوَما َبْعُضُهْم بَِتابٍِع قِْبلََة َبْعٍض  {          َك إًِذا لَِمَن الظَّ                                                                                                                                       ۱٤٥} البقرة إِنَّ

ا  {          لَِك أَْنَزْلَناهُ ُحْكًما َعَربِّيً ِ ِمْن َولِيٍّ َوَال َواقٍ  .....َبْعَہَما  .....َوَكَذٰ                                 ۳۷} الرعہَما لََك ِمَن هللاَّ
: المنهي عنه هو اتباع ملة اليهوہ و النصارى ، و اتباع ملتهم كفر فناسب أن يشير إلى العلم الذي ۱۲۰في البقرة 

َما لََك  ) و هو أكثر بيانا و تعريفا من ( ما ) و ناسب ذلك أيضا التشہيہ في الوعيہ بقوله (الَِّذي يمنع من الكفر بلفظ(
 ِ                                                                                                                     )ِمْن َولِيٍّ َوَال َنِصيرٍ  ِمَن هللاَّ

: فالمنهي عنه هو اتباع اهواءهم في أمر القبلة و هو بعض الشرع فناسب ان يشير إلى العلم الذي ۱٤٥أمافي البقرة 
) التى تفيہ ابتہاء َبْعہِ ذلك بلفظ ( ما) ، و األمر هنا يبہأ من بعہ تحويل القبلة فناسب  أن يأتي بلفظ (من  يمنع من

َك إًِذا لَِمَن ، و ناسب أيضا التخفيف في الوعيہ بقوله (  : من الوقت الذى جاَءك فيه اْلعلم باْلقبلةمعناه ألَن الغاية  إِنَّ
الِِمينَ  و في الرعہ                                                                                             )                 الظَّ

) فناسب أيضا َوِمَن اْألَْحَزاِب َمْن ُيْنِكُر َبْعَضهُ  :المنهي عنه هو اتباع أهواءهم في البعض الذي ينكرونه لقوله قبلها (
26Fك بلفظ ( ما)ان يشير إلى العلم الذي يمنع من ذل

۱ 

                                                           
  ۲۷۰ص  ۱درة التنزيل و غرة التأويل ج انظر۱



٤٥ 
 

 



٤٦ 
 

 



٤۷ 
 

ْنُهمْ  َفِريقاً  َوإِنَّ ){..... ۱٤٦(   ۱٤٦البقرة َيْعلَُموَن} َوُهمْ  اْلَحقَّ  َلَيْكُتُمونَ  مِّ
نِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ ُيْؤِمُنونَ  الَ  َفُهمْ  أَنفَُسُهمْ  َخِسُرواْ  .....الَِّذينَ {                         ۲۰}األنعامَكِذباً  ّهللاِ  َعَلى اْفَتَرى ِممَّ

هُ  لََيْعلَُمونَ  اْلِكَتابَ  أُْوُتواْ  الَِّذينَ  َوإِنَّ في البقرة :سبق قوله تعالى ( ِهْم) فالسياق هنا في معرفة أهل الكتاب  ِمن اْلَحقُّ  أَنَّ بِّ رَّ
ْنُهمْ  َفِريقاً  َوإِنَّ  للحق الذي جاء به محمہ صلى هللا عليه و سلم و كتمانهم له فناسب ذلك (  َوُهمْ  اْلَحقَّ  لََيْكُتُمونَ  مِّ

 َيْعلَُموَن)
 
بِّكَ  ِمن اْلَحقُّ  {)۱٤۷(  ۱٤۷البقرة اْلَخْيَراِت} َفاْسَتِبقُواْ  ُمَولِّيَها ُهوَ  ِوْجَهةٌ  َولُِكلٍّ   ....َفَال َتُكوَننَّ  رَّ

بِّكَ  ِمن اْلَحقُّ  {          كَ  َفَمنْ  ....  َتُكن َفالَ  رَّ  ٦۰عمران }آل َجاءكَ  َما َبْعہِ  ِمن فِيهِ  َحآجَّ
هُ  َيْعلَُمونَ  {          لٌ  أَنَّ بِّكَ  مِّن ُمَنزَّ تْ  .... َفَال َتُكوَننَّ  بِاْلَحقِّ  رَّ  ۱۱٤} األنعام ِصْہقاً  َربِّكَ  َكلَِمتُ  َوَتمَّ
كَ  ِمن اْلَحقُّ  َجاءكَ  لََقہْ  {          بِّ بُ  الَِّذينَ  ِمنَ  َتُكوَننَّ  َوالَ   .... َفَال َتُكوَننَّ  رَّ  ۹٤ّهللاِ}يونس بِآَياتِ  واْ َكذَّ

و الحق المذكور فيها هو الحق من خبر عيسى عليه السالم ، و الحق  )َفال َتُكنْ  (الوحيہة في القرآن :في آل عمران
 .سالم و صحة نبوته صلى هللا عليه و سلم وشرعه ، فاحتاج إلى مزيہ تأكيہفي اآليات األخرى هو اإل

 
 ۱٤۸البقرة } َجِميعاً  ّهللاُ  بُِكمُ  َيأْتِ  َتُكوُنواْ  َما أَْينَ  ..... ُمَولِّيَها ُهوَ  ِوْجَهةٌ  َولُِكلٍّ  ){۱٤۸(

ُئُكم َجِميعاً  َمْرِجُعُكمْ  هللا إِلَى ..... آَتاُكم َما فِي لَِّيْبلَُوُكمْ  َولَـِكن{                                          ٤۸}المائہة  َفُيَنبِّ
صالته، و فيه  في وجهه مولِّيها) (هو ي قبلة)أ (وجهة األمم من ولكل)أي لكل أمةفي البقرة سبق قوله تعالى (

                                           َجِميعاً)                                                       ّهللاُ  بُِكمُ  َيأْتِ  َتُكوُنواْ  َما أَْينَ فناسب بعہها ذكر قہرة هللا على جمعهم من حيث كانوا  (اختالف مكان قبلة كل أمة 
 شرعة ومنهاجا) أي شريعة و عمال مختلفا فناسب بعہها قوله(فينبئكم منكم جعلنا لكلأما في المائہة : فسبق قوله ( 

 بعمله منكم كال ويجزي الہين أمر تختلفون) من فيه كنتم بما
 
 ۱٤٤البقرةالَِّذيَن} َوإِنَّ  َشْطَرهُ  ُوُجِوَهُكمْ  َفَولُّواْ  ُكنُتمْ  َما َوَحْيثُ  .....َتْرَضاَها قِْبلَةً  َفلَُنَولَِّينَّكَ  ){۱٤۹(

هُ  ..... َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ {          بِّكَ  ِمن لَْلَحقُّ  َوإِنَّ ا بَِغاِفلٍ  ّهللاُ  َوَما رَّ  ۱٤۹البقرة َتْعَملُوَن} َعمَّ
ةٌ  َعلَْيُكمْ  لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  َشْطَرهُ  ُوُجوَهُكمْ  َفَولُّواْ  ُكنُتمْ  َما ..... َوَحْيثُ  َخَرْجتَ  َحْيثُ  َوِمنْ {           ۱٥۰}البقرةُحجَّ

 
اِس َعَلْيُكمْ  َيُكونَ  لَِئالَّ {)۱٥۰( ةٌ  لِلنَّ  ۱٥۰البقرة } نِْعَمتِي َوألُتِمَّ  َواْخَشْونِي َتْخَشْوُهمْ  َفالَ  ِمْنُهمْ  َظلَُمواْ  الَِّذينَ  إِالَّ  ُحجَّ
 ۳المائہة} ِہيَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْلَيْومَ  َواْخَشْونِ  َتْخَشْوُهمْ  َفالَ  ِہينُِكمْ  ِمن َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َيئِسَ  اْلَيْومَ {         

َثَمناً  بِآَياتِي َتْشَتُرواْ  الَ وَ  َواْخَشْونِ  النَّاسَ  َتْخَشُواْ  َفالَ  ُشَهَہاء َعلَْيهِ  َوَكاُنواْ  ّهللاِ  ِكَتابِ  ِمن اْسُتْحفُِظواْ  بَِما{         
 ٤٤المائہة}

السياق في تبہيل القبلة من بيت المقہس إلى المسجہ الحرام في مكة، وقہ  ألن) َواْخَشْونِيالياء في ( أثبت:  في البقرة
تفات إلى أرجف اليهوہ والمنافقون بسبب هذا التغيير وأكثروا القول فيه، فاستہعى ذلك توجيه المسلمين إلى عہم االل

 َتْخَشْوُهمْ  َفالَ (أقوال أعہاء هللا أو خشيتهم، وإنما عليهم أن يخشوا هللا وحہه فأبرز الضمير العائہ على هللا فقال
 َواْخَشْونِي)

الكفار من محاربة اإلسالم بعہ أن أظهره هللا  ،ويأسيہور على ذكر المحرمات من األطعمة : فالسياق ۳أما في المائہة 
 ، وأعلى كلمته

 ا إرجاف وال محاربة.ما ما يستہعي الخشية من الناس، وليس فهمليس فيهف :٤٤المائہة في لكوكذ
27F

۱ 
 
َنا){ ۱٥۱( ْنُهمْ  َرُسوالً  فِيِهمْ  َواْبَعثْ  َربَّ يِهمْ  .... َوُيَعلُِّمُهمُ  آَياتِكَ  َعلَْيِهمْ  َيْتلُو مِّ  ۱۲۹البقرة } َوُيَزكِّ

يُكْم  َعلَْيُكمْ ُسوًال ِمْنُكْم َيْتلُو َكَما أَْرَسْلَنا فِيُكْم رَ {           ۱٥۱}البقرة .... َوُيَعلُِّمُكمُ آََياتَِنا َوُيَزكِّ
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم  أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسوًال {            ۱٦٤....}آل عمران َيْتلُوَعَلْيِهْم آََياتِِه َوُيَزكِّ
ينَ فِي  ُهَوالَِّذي َبَعثَ {          يِّ يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم  اْألُمِّ  ۲....} الجمعةَرُسوًال ِمْنُهْم َيْتلُو َعلَْيِهْم آََياتِِه َوُيَزكِّ

لما كان  الكالم على لسان إبراهيم و إسماعيل عليهما السالم  تقہم التعليم على التزكية  ، أما في  ۱۲۹في البقرة 
قہمت التزكية على التعليم ألن مهمة األنبياء في األساس هي التعليم و التبليغ باقي السور فالكالم من هللا مباشرة فت

                                                           
 ۸۹التعبير القرآني ص ۱



٤۸ 
 

َ  أما التزكية فهي من عنہ هللا سبحانه و تعالى ( ِكنَّ هللاَّ ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكٰى ِمْنُكْم ِمْن أََحٍہ أََبًہا َولَٰ َولَْوَال َفْضلُ هللاَّ
ي َمْن َيَشاءُ   ۲۱النور)ُيَزكِّ

في آل عمران : هللا سبحانه و تعالى يمتن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسوال و من تمام النعمة أن كان ذلك الرسول 
 )ِمْن أَْنفُِسِهمْ  من أنفسهم فهو شہيہ الصلة بهم لذلك ناسب أن يقول (

 
َها .....){ وَ ۱٥۳(  ُهم نُّونَ َيظُ  الَِّذينَ  اْلَخاِشِعينَ  َعلَى إِالَّ  لََكبِيَرةٌ  َوإِنَّ الَقُوا أَنَّ    ٤٥البقرة  َرّبهم} مُّ

َها َيا{           ابِِرينَ  َمعَ  ّهللاَ  إِنَّ  ..... آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  ۱٥۳} البقرة  الصَّ
َها ٤٥في البقرة   التثاقل و اْلَخاِشِعيَن) مع حالهم من  َعلَى إِالَّ  لََكبِيَرةٌ  : الخطاب لبني إسرائيل  فتناسب قوله ( َوإِنَّ

 التكاسل في العباہات                                                                                       
ابِِريَن) مع صبر المؤمنين على العباہة و عہم  َمعَ  ّهللاَ  : الخطاب للمؤمنين فتناسب قوله( إِنَّ  ۱٥۳في البقرة  الصَّ
 استثقالها

 
ُكمْ  َتْشُعُرونَ  الَّ  َولَِكن ..... أَْمَواتٌ  ..... ُيْقَتلُ  لَِمنْ  ولُواْ َتقُ  َوالَ ){ ۱٥٤(  ۱٥٤البقرة } َولََنْبلَُونَّ

ِهمْ  ِعنہَ  ..... أَْمَواتاً  ..... قُتِلُواْ  الَِّذينَ  َتْحَسَبنَّ  َوالَ {           ۱٦۹آل عمران  } َفِرِحينَ  ُيْرَزقُونَ  َربِّ
 الَِّذينَ ل ما حہث في غزوة أحہ و قہ قتل بالفعل بعض المؤمنين فناسب ذلك قوله ( في آل عمران: السياق يہور حو

 ) و ناسب أيضا ذكر حالهم عنہ ربهم تسلية للمؤمنينقُتِلُواْ 
 
ُكمْ { )۱٥٥( نَ  بَِشْيءٍ  َولََنْبلَُونَّ نَ  َوَنْقٍص  َو... اْلَخوفْ  مِّ َمَراتِ  َواألنفُسِ  األََمَوالِ  مِّ  ۱٥٥البقرة} َوالثَّ

 ۱۱۲النحل} َيْصَنُعونَ  َكاُنواْ  بَِما َواْلَخْوفِ  .... لَِباسَ  ّهللاُ  َفأََذاَقَها ّهللاِ  بِأَْنُعمِ  َفَكَفَرتْ {          
 ُيْقَتلُ  لَِمنْ  َتقُولُواْ  قہم الخوف على الجوع ألنها وقعت في سياق القتل ووقوع المصائب فقہ جاء قبلها (َوالَ في البقرة :

 أَْمَواٌت) ّهللاِ  َسبيلِ  فِي
ا بينما في النحل : قہم الجوع على الخوف لنها في سياق األطعمة فقہ جاء بعہها (َفُكلُواْ  باً  َحالالً  ّهللاُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ  َطيِّ

اهُ  ُكنُتمْ  إِن ّهللاِ  نِْعَمتَ  َواْشُكُرواْ   28F۱) َتْعُبُہونَ  إِيَّ
 
َناتِ  ِمن أَنَزْلَنا .....){ ۱٥۹( اهُ  َما َبْعہِ  ِمن َواْلُهَہى اْلَبيِّ نَّ  ۱٥۹البقرة } ّهللاُ  أُولَـئَِك َيلَعُنُهمُ  اْلِكَتابِ  فِي لِلنَّاسِ  َبيَّ

ارَ  إِالَّ  ُبُطونِِهمْ  فِي َيأُْكلُونَ  َما أُولَـئِكَ  َقلِيالً  َثَمناً  بِهِ  َوَيْشَتُرونَ  اْلِكَتابِ  ّهللاُ ِمن أَنَزلَ  {.....           ۱۷٤} البقرة النَّ
 
ُنواْ َوأَْصلَُحوا  ...){ ۱٦۰( ابُ  َوأََنا َعلَْيِهمْ  أَُتوبُ  َفأُْولَـئِكَ  َوَبيَّ وَّ ِحيُم} التَّ  ۱٦۰البقرة الرَّ

ِحيمٌ  َغفُورٌ  هللا َفإِنَّ  َوأَْصلَُحواْ  َذلِكَ  َبْعہِ  ِمن ...{            ۸۹}آل عمرانإِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َبْعَہ إِيَمانِِهمْ  رَّ
ِ  ِہيَنُهمْ  َوأَْخلَُصواْ  بِاّلِ  َواْعَتَصُمواْ أَْصلَُحواوَ  ... {           ۱٤٦} النساء اْلُمْؤِمنِينَ  َمعَ  َفأُْولَـِئكَ  ِلّ
ِحيمٌ  َغفُورٌ  هللا َفإِنَّ  َوأَْصلَُحواْ  َذلِكَ  َبْعہِ  ِمن ...{           ٥۰}النور َوالَِّذيَن َيْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم َيُكْن  رَّ
ُنواْ َوأَْصلَُحوا ة :قال (في البقر 29F)ألن السياق عن كتمان العلم فلزم للتوبة من ذلك أن يبينوا ما كانوا قہ كتموه َوَبيَّ

۲ 
) ألن السياق عن النفاق فلزم للتوبة منه أن يعتصموا بال و أن يخلصوا ہينهم َواْعَتَصُمواْ َوأَْصلَُحواو في النساء:قال (

 ل 
 
 ۱٦۱البقرة أَْجَمِعيَن} َوالنَّاسِ  َواْلَمآلئَِكةِ  ّهللاِ  لَْعَنةُ  لَْيِهمْ عَ  أُولَئِكَ  .....){۱٦۱( 

لْءُ  أََحِہِهم ِمنْ  ُيْقَبلَ  {.....َفلَن            ۹۱}آل عمران  أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُهمْ  أُْولَـئِكَ  بِهِ  اْفَتَہى َولَوِ  َذَهباً  األْرِض  مِّ
 

                                                           
 ۱۰۷ص۱انظر على طريق التفسير البياني ج ۱
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٤۹ 
 

 



٥۰ 
 



٥۱ 
 

ْحَمنُ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَّ  َواِحہٌ  إِلَهٌ  لَـُهُكمْ َوإِ  ........ ){ أُولَئِكَ ۱٦۱-۱٦۲(  ِحيُم } الرَّ  ۱٦۲-۱٦۱البقرة الرَّ
... َجَزآُؤُهمْ  { أُْولَـئِكَ                   ۸۸}آل عمران هللا َفإِنَّ  َوأَْصلَُحواْ  َذلِكَ  َبْعہِ  ِمن َتاُبواْ  الَِّذينَ  إِالَّ  .....أَنَّ

ُكفَّاٌر) فهؤالء ليس لهم توبة ألنهم ماتوا على الكفر فلم يذكر  َوُهمْ  َوَماُتوا َكَفُروا الَِّذينَ  (في البقرة : اآلية تتحہث عن 
 في اآلية التالية توبتهم و إنما أتى بكلمة التوحيہ في مقابل ذلك الكفر

الِِميَن) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر و اْلَقْومَ  أما في آل عمران : فاآليات تتحہث عن ( لكن لم يموتوا بعہ فهؤالء  الظَّ
30Fلهم توبة إن تابوا فذكرها في اآلية التالية

۱ 
 
ْحَمنُ  ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  الَّ  َو..... ){۱٦۳( ِحيُم} الرَّ  ۱٦۳البقرة الرَّ

نِكَرةٌ  قُلُوُبُهم بِاآلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  الَ  َفالَِّذينَ  {.....          ْسَتْكبُِروَن} النحل  َوُهم مُّ  ۲۲مُّ
ِ  اْسمَ  لَِيْذُكُروا {          رِ  أَْسلُِموا َفلَهُ  فـ..... اْألَْنَعامِ  َبِهيَمةِ  مِّن َرَزَقُهم َما َعلَى هللاَّ  ۳٤اْلُمْخبِتِيَن}الحج  َوَبشِّ
 
َماءِ  ِمنَ  ّهللاُ  أَنَزلَ  َوَما النَّاسَ  َينَفعُ  بَِما اْلَبْحرِ  فِي َتْجِري الَّتِي َواْلفُْلكِ ){..... ۱٦٤( اء ِمن السَّ  ۱٦٤البقرة } مَّ

ُْولِي آلَياتٍ {.....            ۱۹۰} آل عمران ُجُنوبِِهمْ  َوَعلَىَ  َوقُُعوہاً  قَِياماً  ّهللاَ  َيْذُكُرونَ  الَِّذينَ  األْلَبابِ  ألِّ
َهارِ  اللَّْيلِ  اْختِالَفِ  فِي إِنَّ {           َماَواتِ  فِي ّهللاُ  َخلَقَ  َوَما َوالنَّ ُقوَن} لَِّقْومٍ  آلَياتٍ  ِض َواألَرْ  السَّ  ٦يونسَيتَّ

 ) فناسب التفصيل في ذكر اآليات الہالة على وحہانيتهَواِحہٌ  إِلَهٌ  َوإِلَـُهُكمْ في البقرة : سبق قوله ( 
َهاِر) ثم ذكر اللَّْيلِ  في يونس : لما ذكر قبلها الشمس و القمر ذكر محلهما أوال فذكر ( َماَواتِ  ( َوالنَّ  )َواألَْرِض  السَّ

 
اء ){..... ۱٦٤( ةٍ  ُكلِّ  ِمن فِيَها َوَبثَّ  ..... مَّ َياحِ  َوَتْصِريفِ  َہآبَّ  ۱٦٤} البقرةالرِّ

ْزقٍ  ..... {          َياحِ  َوَتْصِريفِ  ..... رِّ  ٥} الجاثية َيْعقِلُونَ  لَِّقْومٍ  آَياتٌ  الرِّ
  
َماءِ  ِمنَ  ّهللاُ  أَنَزلَ  َوَما{)۱٦٤( اء ِمن السَّ ةٍ  ُكلِّ  ِمن فِيَها َوَبثَّ  بِِه اْألَْرَض َبْعَہ َمْوتَِهاَفأَْحَيا  مَّ  ۱٦٤البقرة} َہآبَّ
َماءِ  ِمنَ  أَنَزلَ  َوّهللاُ {           ٦٥النحل} َيْسَمُعونَ  لَِّقْومٍ  آلَيةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  ....... َماءً  السَّ
لَ  مَّن َسأَْلَتُهم َولَئِن{          زَّ َماءِ  ِمنَ  نَّ ُ  لََيقُولُنَّ  ...َبْعہَ  ِمن ..َماًء.. السَّ ِ  اْلَحْمہُ  قُلِ  هللاَّ  ٦۳العنكبوت} ِلَّ

ُ  أَنَزلَ  َوَما{           َماءِ  ِمنَ  هللاَّ ْزقٍ  ِمن السَّ َياحِ  .......َوَتْصِريفِ  رِّ  ٥الجاثية} َيْعقِلُونَ  لَِّقْومٍ  آَياتٌ  الرِّ
ن المقام مقتضيا للتأكيہ بزياہة (ِمْن) في قوله (ِمْن َبْعِہ فكا تقريرهم بوحہانية هللالكالم في سياق :في العنكبوت 

َمْوتَِها) إلجاء لهم إلى اإلقرار بأن فاعل ذلك هو هللا ہون أصنامهم. أما آيات البقرة والنحل والجاثية ففي سياق تفصيل 
31F هللا تعالى فلم يكن فيها مقتض لزياہة (ِمْن). قہرة

۲ 
 
 } اْلِعَقابِ غيرها {..... و الوحيہة} اْلَعَذابِ ){..... ۱٦٥(

 ) اْلَعَذابَ  َوَرأَُواْ  ( اْلَعَذاَب) و جاء بعہها  َيَرْونَ  إِذْ  في البقرة : سبق قوله تعالى (
 
َها َيا{)۱٦۸( اُس... أَيُّ ا النَّ بُِعواْ  َوالَ  ..... األَْرِض  فِي ِممَّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ  ۱٦۸البقرة} الشَّ

َها َيا{          َباتِ  ِمن .... آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ ِ  َواْشُكُرواْ  َرَزْقَناُكمْ  َما َطيِّ اهُ  ُكنُتمْ  إِن ِلّ  ۱۷۲البقرة} َتْعُبُہونَ  إِيَّ
ا َو....{          قُواْ  ..... ّهللاُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ  ۸۸المائہة} ُمْؤِمُنونَ  بِهِ  أَنُتم الَِّذيَ  ّهللاَ  َواتَّ
ا ..... َوَفْرشاً  َحُمولَةً  امِ األَْنعَ  َوِمنَ {          بُِعواْ  َوالَ  ّهللاُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ  ۱٤۲األنعام} الشَّ
ا َفـ....{          قُواْ  ..... َغنِْمُتمْ  ِممَّ ِحيمٌ  َغفُورٌ  ّهللاَ  إِنَّ  ّهللاَ  َواتَّ  ٦۹األنفال} رَّ
ا فـ....{          اهُ  ُكنُتمْ  إِن ّهللاِ  نِْعَمتَ  َواْشُكُرواْ  ..... ّهللاُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ  ۱۱٤النحل} َتْعُبُہونَ  إِيَّ

َها : لما عمم المناہى ( َيا۱٦۸في البقرة  ا النَّاسُ  أَيُّ  األَْرِض) فِي )عمم المأكول (ِممَّ
َها : لما خص المؤمنين بالنہاء (َيا۱۷۲في البقرة  َباتِ  بات (ِمن) خص المأكول بالطي آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  َرَزْقَناُكْم) َما َطيِّ
ا٦۹في األنفال   َغفُورٌ  ّهللاَ  ) و ختم االية(إِنَّ  َغنِْمُتمْ  : اآلية خاصة بحاہثة معينة و هي فہاء أسرى بہر لذلك قال ( ِممَّ

ِحيٌم) ألنه غفر لهم أخذ الغنائم في بہر بعہ أن كاہ ينالهم العذاب  بشأنهما ينزل أن قبل والفہاء الغنيمة أْخذهم بسبب رَّ
 تشريع

                                                           
  ٦٤دليل الحفاظ ص۱
 ۲۰۰انظر أسرار التكرار ص  ۲



٥۲ 
 

 ّهللاِ) فالسياق يتناول شكر النعم  بِأَْنُعمِ  : عقب بشكر النعمة و ذلك لقوله قبلها ( َفَكَفَرتْ ۱۱٤في النحل 
 
ا ُكلُواْ ){ ۱٦۸( باً  َحالَالً  األَْرِض  فِي ِممَّ ُه لَُكْم َعُہوٌّ ُمبِينٌ .... َطيِّ َماإِنَّ وِء} َيأُْمُرُكمْ  إِنَّ  ۱٦۸بقرةالبِالسُّ

ْلمِ  فِي اْہُخلُواْ  {          ُه لَُكْم َعُہوٌّ ُمبِينٌ  َكآفًَّة.... السِّ  ۲۰۸}البقرة َجاءْتُكمُ  َما َبْعہِ  مِّن َزلَْلُتمْ  َفإِنإِنَّ
ا ُكلُواْ  َوَفْرشاً  َحُمولَةً  {َوِمَن األَْنَعامِ           ُه لَُكْم َعُہوٌّ ُمبِ  ّهللاُ.... َرَزَقُكمُ  ِممَّ  ۱٤۲}األنعام أَْزَواجٍ  َثَمانَِيةَ ينٌ إِنَّ
َها {َيا          بِعْ  َوَمن .... آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َيتَّ هُ  الشَّ  ۲۱َواْلُمنَكِر}النور بِاْلَفْحَشاء َيأُْمرُ  َفإِنَّ

ْلمِ ا فِي اْہُخلُواْ :لما نبه على الہخول في شرائع اإلسالم كاملة فقال ( ۲۰۸في البقرة   ) حذر من الزلل بعہ ذلكَكآفَّةً  لسِّ
 في األنعام : بعہ أن امتن على عباہه بما رزقهم من األنعام فصل لهم أصنافها 

بِعْ  َوَمن في النور : الوحيہة التى ورہ فيها ( ْيَطاِن) تقريعا لمن وقع في حہيث اإلفك ُخُطَواتِ  َيتَّ  الشَّ
 
 ۹۱}البقرة  َوَراءهُ  بَِما َوَيْكفُرونَ  َعلَْيَنا أُنِزلَ  بَِما نُ ُنْؤمِ  .... بَِما آِمُنواْ  {.....)۱۷۰(

بُِعوا َما  ..... {          بُِع َما أَ  ....اتَّ  ۱۷۰البقرة} أََولَْو َكاَن آَباُؤُهْم َال َيْعقِلُوَن َشْيًئا  َعَلْيِه آَباَءَنا ۗ ْلَفْيَناَبلْ َنتَّ
ُسولِ  َوإِلَى .... َما إِلَى َتَعالَْواْ  ..... {          ونَ  اْلُمَنافِِقينَ  َرأَْيتَ  الرَّ                                                                                           ٦۱ُصُہوہاً} النساء  َعنكَ  َيُصہُّ
ُسولِ  َوإِلَى .... َما إِلَى َتَعالَْواْ  ..... {           َوالَ  َشْيئاً  َيْعلَُمونَ  الَ  آَباُؤُهمْ  َكانَ  أََولَوْ  آَباءَنا َعلَْيهِ  َوَجْہَنا َما َحْسُبَنا َقالُواْ  الرَّ

 ۱۰٤َيْهَتُہوَن} المائہة 
بُِعوا َما  ..... {          بُِع َما َوَجْہَنا َعلَْيِه آَباَءَنا ۚ ....اتَّ ْيَطانُ أََولَْو َكاَن  َبلْ َنتَّ  ۲۱} لقمان  َيْہُعوُهمْ  الشَّ

ْيَطاِن : لما قال قبلها (۱۷۰لبقرة في ا بُِعوا ُخُطَواِت الشَّ بُِعوا َما()ناسب أن يأتي األمر باالتباع فقال َوَال َتتَّ )، ولما اتَّ
بِعُ  كان جوابهم ( أمرهم باالتباع ) فنفى عنهم العقل ألنه سيشبههم في اآلية التي َيْعقِلُونَ ) ، و قال عن آبائهم (َال َبلْ َنتَّ

 نعام التي ال تعقل شيئا تليها باأل

      ۱۸} البقرة  َيْرِجُعونَ  ..... ُيْبِصُرونَ  الَّ  ُظلَُماتٍ  فِي َوَتَرَكُهمْ  بُِنوِرِهمْ  ّهللاُ  َذَهبَ ) { ۱۷۱(
 ۱۷۱البقرة َيْعقِلُوَن}  الَ  ُهمْ فَ  ..... َونَِہاء ُہَعاء إِالَّ  َيْسَمعُ  الَ  بَِما َيْنِعقُ  الَِّذي َكَمَثلِ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َوَمَثلُ {           

 بُِنوِرِهْم ) فكيف يرجعون وهم في الظلمات ال يبصرون شيئا فناسب أن يختم بـ( الَ  ّهللاُ  َذَهبَ :لما قال(  ۱۸في البقرة 
 َيْرِجُعوَن)

 الَ  يختم بـ ( : لما شبههم باألنعام التى ينعق بها أي يناہى عليها بما ال تفهمه و ال تعقله فناسب أن۱۷۱في البقرة 
 )َيْعقِلُونَ 

 
َها َيا{)۱۷۲( اُس... أَيُّ ا النَّ بُِعواْ  َوالَ  ..... األَْرِض  فِي ِممَّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَّ  ۱٦۸البقرة} الشَّ

َها َيا{          َباتِ  ِمن .... آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ ِ  َواْشُكُرواْ  َرَزْقَناُكمْ  َما َطيِّ  ۱۷۲البقرة} َتْعُبُہونَ  اهُ إِيَّ  ُكنُتمْ  إِن ِلّ
ا َو....{          قُواْ  ..... ّهللاُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ  ۸۸المائہة} ُمْؤِمُنونَ  بِهِ  أَنُتم الَِّذيَ  ّهللاَ  َواتَّ
ا ..... َوَفْرشاً  َحُمولَةً  األَْنَعامِ  َوِمنَ {          بُِعواْ  َوالَ  ّهللاُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ ْيطَ  ُخُطَواتِ  َتتَّ  ۱٤۲األنعام} انِ الشَّ
ا َفـ....{          قُواْ  ..... َغنِْمُتمْ  ِممَّ ِحيمٌ  َغفُورٌ  ّهللاَ  إِنَّ  ّهللاَ  َواتَّ  ٦۹األنفال} رَّ
ا فـ....{          اهُ  ُكنُتمْ  إِن ّهللاِ  نِْعَمتَ  َواْشُكُرواْ  ..... ّهللاُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّ  ۱۱٤النحل} َتْعُبُہونَ  إِيَّ

َها عمم المناہى ( َيا : لما۱٦۸في البقرة  ا النَّاسُ  أَيُّ  األَْرِض) فِي )عمم المأكول (ِممَّ
َها : لما خص المؤمنين بالنہاء (َيا۱۷۲في البقرة  َباتِ  ) خص المأكول بالطيبات (ِمن آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  َرَزْقَناُكْم) َما َطيِّ
ا: اآلية خاصة بحاہثة معينة و هي فہاء أسرى ب٦۹في األنفال   َغفُورٌ  ّهللاَ  ) و ختم االية( إِنَّ  َغنِْمُتمْ  ہر لذلك قال ( ِممَّ

ِحيٌم) ألنه غفر لهم أخذ الغنائم في بہربعہ أن كاہ ينالهم العذاب  بشأنهما ينزل أن قبل والفہاء الغنيمة أْخذهم بسبب رَّ
 تشريع

 ّهللاِ) فالسياق يتناول شكر النعم  مِ بِأَْنعُ  : عقب بشكر النعمة و ذلك لقوله قبلها ( َفَكَفَرتْ ۱۱٤في النحل 



٥۳ 
 

 



٥٤ 
 

َما){۱۷۳( مَ  إِنَّ مَ  اْلَمْيَتةَ  َعلَْيُكمُ  َحرَّ  ....} ّهللاَ  إِنَّ  َعلَْيهِ  إِْثمَ  َفال َعاہٍ  َوالَ  َباغٍ  ....َغْيرَ  .... بِهِ  أُِهلَّ  َوَما اْلِخنِزيرِ  َولَْحمَ  َوالہَّ
 ۱۷۳البقرة

َمتْ {         مُ  َتةُ اْلَميْ  َعلَْيُكمُ  ُحرِّ  ِہيناً  اإلِْسالَمَ  لَُكمُ  } {َوَرِضيتُ َواْلَمْوقُوَذةُ  َواْلُمْنَخنَِقةُ  بِهِ  .... أُِهلَّ  َوَما اْلِخْنِزيرِ  َولَْحمُ  َواْلہَّ
ِْثمٍ  ُمَتَجانِفٍ  َغْيرَ  َمْخَمَصةٍ  فِي ...  ۳....}المائہة  ّهللاَ  َفإِنَّ  إلِّ

ماً  إِلَيَّ  أُْوِحيَ  َما فِي أَِجہُ  الَّ  قُل {         ْسفُوحاً  َہماً  أَوْ  َمْيَتةً  َيُكونَ  أَن إِالَّ  َيْطَعُمهُ  َطاِعمٍ  َعلَى ُمَحرَّ هُ  ِخنِزيرٍ  لَْحمَ  أَوْ  مَّ  َفإِنَّ
 ۱٤٥األنعام ....} َربَّكَ  َفإِنَّ  َعاہٍ  َوالَ  َباغٍ  َغْيرَ  .... بِهِ  .... أُِهلَّ  فِْسقاً  أَوْ  ِرْجسٌ 

َما         مَ  {إِنَّ مَ  اْلَمْيَتةَ  لَْيُكمُ عَ  َحرَّ  ۱۱٥....} النحل  هللاَّ  َفإِنَّ  َعاہٍ  َوالَ  َباغٍ  َغْيرَ  .... بِهِ  .... أُِهلَّ  َوَما اْلَخنِزيرِ  َولَْحمَ  َواْلہَّ
باً (فقال من الرزق الطيبات السياق يتناول: في البقرة  ا فِي األرض َحالَالً َطيِّ الذين ياأيها (وقال  )ياأيها الناس ُكلُوْا ِممَّ

َم َعلَْيكُ  َما َحرَّ اهُ َتْعُبُہوَن * إِنَّ ِ إِن ُكْنُتْم إِيَّ َباِت َما َرَزْقَناُكْم واشكروا لَّ ُم الميتة والہم َولَْحَم الخنزير َوَمآ آَمُنوْا ُكلُوْا ِمن َطيِّ
م (به) . والضمير يعوہ على ما يذبح فلما كان المقام مقام الرزق والطعام واألمر بأكل الطيبات قہ) أُِهلَّ بِِه لَِغْيِر هللا

 وهو طعام مناسبة للمقام 
قہم (لغير هللا) وذلك أن المقام في آية األنعام هو في الكالم على المفترين على هللا ممن كانوا بينما في باقي اآليات : 

ا َذَرأَ قہ سبق قوله يشرعون للناس باسم هللا وهم يفترون عليه ف ِ ِممَّ ِمَن الحرث واألنعام َنِصيباً َفَقالُوْا هاذا  {َوَجَعلُوْا لَّ
ِ َفُهَو َيِصلُ إ ِ بَِزْعِمِهْم وهاذا لُِشَرَكآئَِنا َفَما َكاَن لُِشَرَكآِئِهْم َفالَ َيِصلُ إلى هللا َوَما َكاَن لَّ لى ُشَرَكآئِِهْم َسآَء َما َيْحُكُموَن لَّ

َمْت ُظُهوُرَها وأنعام الَّ َيْذُكُروَن  َوَقالُوْا هاذه أنعام َوَحْرٌث ِحْجرٌ  )وقوله ( َشآُء بَِزْعِمِهْم وأنعام ُحرِّ الَّ َيْطَعُمَهآ إِالَّ َمن نَّ
 )أَْو فِْسقاً أُِهلَّ لَِغْيِر هللا بِهِ (ولذا قہم إبطال هذه المعبوہات من غير هللا على (به) فقال) اسم هللا َعلَْيَها افترآء َعلَْيهِ 

م من غير هللا فإن هللا هو الكالم :في المائہة و أيضاً على التحليل والتحريم وَمْن بيِہه ذلك، ورفض أية جهة ُتحلِّلُ وُتحرِّ
َيا  ُيِريُہ * أُِحلَّْت لَُكْم َبِهيَمُة األنعام إِالَّ َما يتلى َعلَْيُكْم َغْيَر ُمِحلِّي الصيہ َوأَْنُتْم ُحُرٌم إِنَّ هللا َيْحُكُم َما(قالفقہ يحكم ما يريہ. 

َها الذين آَمُنوْا الَ ُتِحلُّوْا َشَعآئَِر هللا فهو يجعل التحليل والتحريم بيہه ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك ولذا قہمه ) أَيُّ
 32F۱)َوَمآ أُِهلَّ لَِغْيِر هللا بِهِ (في البطالن فقال

ِ اْلَكِذبَ  َوَال َتقُولُوا لَِما َتِصُف أَْلِسَنُتُكمُ وكذلك في النحل : حيث جاء بعہها(  ) اْلَكِذَب َهَذا َحَاللٌ َوَهَذا َحَراٌم لَِتْفَتُروا َعلَى هللاَّ
 )لَِغْيِر هللافأبطل التحليل و التحريم من غير جهته سبحانه فناسب تقہيم (

وفي المائہة : ذكر عہہا كبيرا من المحرمات باإلضافة إلى األربع أصناف المذكورة في كل اآليات األخرى فأضاف  
 َما إِالَّ  األَْنَعامِ  َبِهيَمةُ  َلُكم أُِحلَّتْ  نواع التي يعثر عليها غالبا أثناء الصيہ البري و هو ما يناسب سياق اآليات قبلها (األ

ْيہِ  ُمِحلِّي َغْيرَ  َعَلْيُكمْ  ُيْتلَى ) أي في جوع  َصةٍ َمْخمَ  فِي و زاہ أيضا ( َفاْصَطاُہوْا) َحلَْلُتمْ  ُحُرٌم) و قوله (َوإَِذا َوأَنُتمْ  الصَّ
 شہيہ ألن الصيہ يلجأ إليه عاہة في حالة عہم وجوہ الماشية أو في المجاعات

 
 
 
)۱۷٤ ( 

َناتِ  من أَنَزْلَنا { ..... اهُ  َما َبْعہِ  ِمن َواْلُهَہى اْلَبيِّ نَّ  ۱٥۹}البقرة ّهللاُ  َيلَعُنُهمُ  أُولَـئِكَ  اْلِكَتابِ  فِي لِلنَّاسِ  َبيَّ
ارَ إِالَّ  ُبُطونِِهمْ  فِي َيأُْكلُونَ  َما أُولَـئِكَ  َقلِيالً  َثَمناً  بِهِ  َوَيْشَتُرونَ  اْلِكَتابِ  من ّهللاُ  {.....أَنَزلَ   ۱۷٤} البقرة  النَّ

 
 )۱۷٤( 
اَر.... إِالَّ  ُبُطونِِهمْ  فِي َيأُْكلُونَ  َما أُولَـئِكَ { الَلَةَ  اْشَتَرُواْ  الَِّذينَ  أُولَـئِكَ  ×....النَّ  ۱۷٤البقرةَہى}بِاْلهُ  الضَّ

 ۷۷ال عمرانأَْلِسَنَتُهم} َيْلُوونَ  لََفِريقاً  ِمْنُهمْ  َوإِنَّ إِلَْيِهْم.... َينُظرُ  ....َوالَ  اآلِخَرةِ  فِي لَُهمْ  َخالَقَ  الَ  {أُْولَـئِكَ 
نْ  َوِمْنُهمفي آل عمران : لما قال ( هِ  الَّ  بِِہيَنارٍ  َتأَْمْنهُ  إِن مَّ األمانة لنصيب قليل من الہنيا فناسب أال إِلَْيَك) فهذا يخون  ُيَؤہِّ

 ال نصيب لهم من الخير، لَُهْم) أي  َخالَقَ  الَ  فقال ( يكون له نصيب في اآلخرة
ألنهم باعوا عهہ هللا بثمن قليل حقير فهم ال يستحقون أن ينظر هللا إليهم استحقارا لهم  )إِلَْيِهمْ  َينُظرُ  َوالَ زاہ قوله (و

 على ہناءتهم 
 
 
 

                                                           
  ۷٥-۷۳التعبير القرآني ص  ۱



٥٥ 
 

الَلَةَ  ..... {)۱۷٥( َجاَرُتُهمْ  َربَِحت َفَما بِاْلُهَہى الضَّ  ۱٦الَِّذي} البقرة  َكَمَثلِ  َمَثلُُهمْ  ُمْهَتِہينَ  َكاُنواْ  َوَما تِّ
ْنَيا اْلَحَياةَ  ..... {           ۸٦البقرةُينَصُروَن} ُهمْ  َوالَ  اْلَعَذابُ  َعْنُهمُ  ُيَخفَّفُ  َفالَ  بِاآلَِخَرةِ  الہُّ

الَلَةَ  ..... {          ارِ  َعلَى أَْصَبَرُهمْ  َفَما بِاْلَمْغفَِرةِ  َواْلَعَذابَ  بِاْلُهَہى الضَّ لَ  ّهللاَ  بِأَنَّ  َذلِكَ  النَّ   ۱۷٥اْلِكَتاَب} البقرة َنزَّ
ْنَيا اْلَحَياةِ  فِي ِخْزيٌ  إِالَّ  ِمنُكمْ  َذلِكَ  َيْفَعلُ  َمن َجَزاء َفَما : لما قال ( ۸٦في البقرة  بين أن جزاء من يفعل تلك األفعال ) الہُّ

هو النكال و الفضيحة في الحياة الہنيا و لكنهم  برغم ذلك اشتروا تلك الحياة الہنيا التي ليس لهم فيها إال الخزي 
ْنَيا بِاْآلِخَرةِ وفضلوها على اآلخرة فقال (  )اْشَتَرُوا اْلَحَياَة الہُّ

اَر) و هو مظهر من مظاهر العذاب  ناسب بعہها أن يبين  إِالَّ  ُبُطونِِهمْ  فِي َيأُْكلُونَ  لما قال قبلها( َما ۱۷٥في البقرة  النَّ
 بِاْلَمْغِفَرِة)  أنهم قہ اشتروا هذا العذاب ألنفسهم فزاہ قوله (َواْلَعَذابَ 

 
لَ  ّهللاَ  بِأَنَّ  َذلِكَ {)۱۷٦(  ۱۷٦البقرة} .... ابِ اْلِكتَ  فِي اْخَتلَفُواْ  الَِّذينَ  َوإِنَّ  بِاْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  َنزَّ

ْيَطانُ  ُيْلقِي َما لَِيْجَعلَ {         َرضٌ  قُلُوبِِهم فِي لِّلَِّذينَ  فِْتَنةً  الشَّ الِِمينَ  َوإِنَّ  ُقلُوُبُهمْ  َواْلَقاِسَيةِ  مَّ  ٥۳الحج} .... الظَّ



٥٦ 
 

 
 



٥۷ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ۱۷۸البقرة ْلَعْبِہ}بِا َواْلَعْبہُ  بِاْلُحرِّ  اْلُحرُّ  اْلَقْتَلى فِي اْلقَِصاصُ ){.... ۱۷۸( 

َيامُ  {....           ۱۸۳َقْبلُِكْم } البقرة  ِمن الَِّذينَ  َعلَى ُكتِبَ  َكَما الصِّ
 
 ۱۳۳البقرة} َبْعِہي ِمن َتْعُبُہونَ  َما لَِبنِيهِ  َقالَ  إِذْ  ... َيْعقُوبَ  َحَضرَ  إِذْ  ُشَهَہاء ُكنُتمْ  أَمْ {)۱۸۰(

ةُ  َخْيراً  َتَركَ  إِن ... أََحَہُكمُ  رَ َحضَ  إَِذا َعلَْيُكمْ  ُكتِبَ {           ۱۸۰البقرة} َواألْقَربِينَ  لِْلَوالَِہْينِ  اْلَوِصيَّ
ْوَبةُ  َولَْيَستِ {          َئاتِ  َيْعَملُونَ  لِلَِّذينَ  التَّ يِّ  ۱۸النساء} اآلنَ  ُتْبتُ  إِنِّي َقالَ  ... أََحَہُهمُ  َحَضرَ  إَِذا َحتَّى السَّ
ةِ  ِحينَ  ... أََحَہُكمُ  َحَضرَ  إَِذا ْينُِكمْ بَ  َشَهاَہةُ {           نُكمْ  َعْہلٍ  َذَوا اْثَنانِ  اْلَوِصيَّ  ۱۰٦المائہة} آَخَرانِ  أَوْ  مِّ
ُطونَ  الَ  َوُهمْ  ُرُسلَُنا َتَوفَّْتهُ  ... أََحَہُكمُ  َجاء إَِذا َحتَّىَ  َحَفَظةً  َعلَْيُكم َوُيْرِسلُ {            ٦۱األنعام} ُيَفرِّ
 ۹۹المؤمنون} اْرِجُعونِ  َربِّ  َقالَ  ... أََحَہُهمُ  َجاء إَِذا تَّىحَ {         

 َواألْقَربِيَن) : مہار اآلية حول الوصية و لمن تكون لذلك قال ( لِْلَوالَِہْينِ ۱۸۰في البقرة  
33Fَعْہٍل) َذَوا أما في المائہة : فمہار اآلية حول الشهوہ على الوصية لذلك قال ( اْثَنانِ 

۱ 
ُيستعمل حضور الموت في األحكام والوصايا وكأن الموت هو من جملة يات عہا األنعام و المؤمنون : في جميع اآل

تحہث عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت فالكالم هو في األحكام والوصايا (إن ترك خيراً تال  فاآلياتالشهوہ 
 توبة و أوانها ،وفي حكم الووصية يعقوب ألبنائه بعباہة هللا الواحہ ،الوصية) 

وفيما  فيستعمل مجيء الموت في الكالم عن الموت نفسه أو أحوال الناس في الموت بينما في األنعام و المؤمنون : 
34Fبعہه 

۲ 
 
ةُ  ){۱۸۰( قِيَن} ..... َواألْقَربِينَ  لِْلَوالَِہْينِ  اْلَوِصيَّ  ۱۸۰البقرة اْلُمتَّ

 ۲۳٦} البقرة اْلُمْحِسنِينَ  .... َمَتاعاً  َقْہُرهُ  اْلُمْقتِرِ  {َوَعلَى         
قِيَن}البقرة  ..... َمَتاعٌ  َولِْلُمَطلََّقاتِ  {           ۲٤۱اْلُمتَّ

من المحرمات  ، أما اإلحسان فيہخل فيه فعل  ، وترك ما نهى هللا عنه من الواجبات ما أمر هللا به التقوى هي فعل
 ى ، فجاء بوصف المتقين في المستحبات و ترك المكروهات فهو مرتبة أعلى من التقو

 : ألن الوصية للوالہين و األقربين كانت واجبة  قبل نزول أحكام المواريث فمن فعلها فهو من المتقين۱۸۰البقرة  
: ألن المأمور به هو متاع المطلقة التي سمي لها مهر و ہخل بها و هذه النفقة في حقها واجبة ۲٤۱و في البقرة 

 ن فمن أہاها فهو من المتقي
: فالمأمور به هو متاع المطلقة قبل الہخول و قبل تسمية المهر لها و هذه النفقة في حقها  ۲۳٦أما في البقرة 

 إحسان و ليست حقا واجبا لها فمن أہاها فهو من المحسنين 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ۷۰انظر دليل الحفاظ ص  ۱
 ۱۹۲ظر أسئلة بيانية ص ان ۲



٥۸ 
 

 
 
 
 ۱۷۸قرة ِباْلَعْبِہ} الب َواْلَعْبہُ  ِباْلُحرِّ  اْلُحرُّ  اْلَقْتلَى فِي ){..... اْلقَِصاصُ ۱۸۳( 

َيامُ            ۱۸۳َقْبلُِكْم } البقرة  ِمن الَِّذينَ  َعلَى ُكتِبَ  َكَما {.... الصِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اماً ){۱۸٤,۱۸٥( ْعُہوَہاتٍ  أَيَّ  ۱۸٤البقرة ِمْسِكيٍن} َطَعامُ  فِْہَيةٌ  ُيِطيقُوَنهُ  الَِّذينَ  ....َوَعلَى ِمنُكم كان َفَمن مَّ

ْهرَ  ِمنُكمُ  ہَ َشهِ  {َفَمن                  ۱۸٥البقرة }  اْلُيْسرَ  بُِكمُ  ّهللاُ  ُيِريہُ  .... كان َفْلَيُصْمُه َوَمن الشَّ
 فلم يحتج لزياہة بيان 35F۱)ِمنُكمُ  َشِهہَ  َفَمن ( : لم يكرر لفظ منكم اكتفاءا بقوله ۱۸٥في البقرة 

 
 
 
 
 
 
ةَ  َولُِتْكِملُواْ  ْلُعْسرَ ا بُِكمُ  ُيِريہُ  َوالَ  اْلُيْسرَ  بُِكمُ  ّهللاُ  ُيِريہُ  ){۱۸٥(   ۱۸٥البقرة َتْشُكُروَن} َولََعلَُّكمْ  َو..... اْلِعہَّ

ْقَوى َيَنالُهُ  َولَِكن {           َرَها َكَذلِكَ  ِمنُكمْ  التَّ رِ  لَُكمْ  َسخَّ  ۳۷اْلُمْحِسنِيَن} الحج ....َوَبشِّ
ہوہات قالئل  و بالترخيص للمريض و المسافر و في البقرة : لما امتن هللا على عباہه بأن كتب عليهم صيام أيام مع

 َتْشُكُروَن) َولََعلَُّكمْ  بالتيسيرعليهم ال التعسير وجب شكره سبحانه على ذلك  لذلك قال (
 وفي الحج : لما سبق ذكر ذبح الهہي و إعطاء الفقراء و المحتاجين منها ناسب هنا تبشير المحسنين

 

                                                           
 ۸۳البرهان  ۱



٥۹ 
 

 



٦۰ 
 

 



٦۱ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)۱۸۷( 
 ۱۸۷}البقرة آَياتِهِ  ّهللاُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  َتْقَرُبوَها َفالَ  .... اْلَمَساِجہِ  فِي َعاِكفُونَ  َوأَنُتمْ  اِشُروُهنَّ ُتبَ  َوالَ  {
الُِموَن}ا ُهمُ  َفأُْولَـِئكَ  ّهللاِ  ُحُہوہَ  َيَتَعہَّ  َتْعَتُہوَها َوَمن بِِه....َفالَ  اْفَتَہتْ  فِيَما َعلَْيِهَما ُجَناحَ  َفالَ {  ۲۲۹لبقرة الظَّ
ا إِن َيَتَراَجَعا أَن َعلَْيِهَما ُجَناحَ  َفالَ { ُنَها .... وَ  ّهللاِ  ُحُہوہَ  ُيقِيَما أَن َظنَّ  ۲۳۰البقرة} َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  ُيَبيِّ
 ۱۳النساء} فِيَها َخالِِہينَ  األَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمن َتْجِري َجنَّاتٍ  ُيْہِخْلهُ  َوَرُسولَهُ  ّهللاَ  ُيِطعِ  َوَمن ....{
ينَ  َفإِْطَعامُ { ِ  لُِتْؤِمُنوا َذلِكَ  ِمْسِكيناً  ِستِّ  ٤المجاہلة} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ  .... وَ  َوَرُسولِهِ  بِالَّ

َنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  َيأْتِينَ  أَن إِالَّ  َيْخُرْجنَ  َوَال {  َبيِّ ِ  ُحُہوہَ  َيَتَعہَّ  َوَمن ....وَ  مُّ  ۱الطالق}َتْہِري َال  ْفَسهُ نَ  َظلَمَ  َفَقہْ  هللاَّ
 َتْقَرُبوَها ) َفالَ : السياق يتناول النهي عن مباشرة النساء و قربهن أثناء الصيام فناسب (  ۱۸۷في البقرة 

: السياق يتناول أحكام الطالق و فيه بيان الحہوہ الفاصلة بين ما يحل و ما يحرم ووجوب عہم ۲۲۹وفي البقرة 
36Fأي التتعہوا أحكام هللا تعالى إلى غيرها و لكن قفوا عنہها – َتْعَتُہوَها ) َفالَ له ( تجاوز تلك الحہوہ فناسب قو

۱ 
 
قُونَ  .... ّهللاُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  َتْقَرُبوَها َفالَ  ّهللاِ  ُحُہوہُ  تِْلكَ ){ ۱۸۷(  ۱۸۷البقرة } أَْمَوالَُكم َتأُْكلُواْ  َوالَ  َيتَّ

ةِ ا إِلَى َيْہُعوَ  َوّهللاُ  {          ُرونَ  .... َو ُيَبيِّنُ  بِإِْذنِهِ  َواْلَمْغفَِرةِ  ْلَجنَّ  ۲۲۱البقرةاْلَمِحيِض} َعنِ  َوَيْسأَلُوَنكَ  َيَتَذكَّ
 
امِ  إِلَى بَِها َوُتْہلُواْ  َو.....) { ۱۸۸( نْ  َفِريقاً  لَِتأُْكلُواْ  اْلُحكَّ  ۱۸۸البقرة } بِاإلِْثمِ  النَّاسِ  أَْمَوالِ  مِّ

نُكْم} النساء  َتَراٍض  َعن تَِجاَرةً  َتُكونَ  أَن إِالَّ  ..... آَمُنواْ  الَِّذينَ  َهاأَيُّ  َيا {            ۲۹مِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۱۹۰البقرة اْلُمْعَتِہيَن} ُيِحبِّ  الَ  ّهللاَ  إِنَّ  َتْعَتُہواْ  َوالَ  ُيَقاِتلُوَنُكمْ  الَِّذينَ ) { .... ۱۹۰(

 ۲٤٤َحَسناً} البقرة َقْرضاً  ّهللاَ  ُيْقِرضُ  الَِّذي َذا مَّن َعلِيمٌ  يعٌ َسمِ  ّهللاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  {....          
  

                                                           
 ۱۱۳كشف المعاني ص ۱



٦۲ 
 

 
 
 
 
 
 
نْ  َوأَْخِرُجوُهم) {..... ۱۹۱(   ۱۹۱البقرة أَْخَرُجوُكْم} َحْيثُ  مِّ

بِينا} النساء  ُسْلَطاناً  َعلَْيِهمْ  َلُكمْ  َجَعْلَنا َوأُْولَـئُِكمْ  ..... َفُخُذوُهمْ  {            ۹۱مُّ
نْ  َوأَْخِرُجوُهم البقرة :السياق يتناول قتال كفار مكة فناسب أن يقول (في  أَْخَرُجوُكْم) ألنهم أخرجوا المسلمين  َحْيثُ  مِّ

 من مكة في الهجرتين األولى و الثانية، أما في النساء فالسياق عن المنافقين 
 
نْ  َوأَْخِرُجوُهم) { ۱۹۱(  ۱۹۱البقرة اْلَحَراِم} اْلَمْسِجہِ  ِعنہَ  ُتَقاتِلُوُهمْ  َوالَ  ... أََشہُّ  .... أَْخَرُجوُكمْ  َحْيثُ  مِّ

ىَ  ُيَقاِتلُوَنُكمْ  َيَزالُونَ  َوالَ  .... أَْكَبرُ  .... ّهللاِ  ِعنہَ  أَْكَبرُ  ِمْنهُ  أَْهلِهِ  { َوإِْخَراجُ            وُكْم}البقرة  َحتَّ         ۲۱۷َيُرہُّ
واقتلوهم َحْيُث َثقِْفُتُموُهم َوأَْخِرُجوُهْم (ياق الشہة على الكافرين فقہ قال فيهافي سألنها  )أََشہُّ : قال ( ۱۹۱في البقرة

ْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم والفتنة أََشہُّ ِمَن القتل  )وهذه شہة ظاهرة فناسب ذكر (أشہ )مِّ
َوإِْخَراُج (وقوله )الٌ فِيِه َكبِيرٌ ُقلْ قِتَ (ألن الكالم على كبيرات األمور فقہ مر فيها قوله  )أَْكَبرُ قال (: ۲۱۷وفي البقرة 

37Fفناسب ذكر (أكبر) فيها. )أَْهلِِه ِمْنُه أَْكَبُر ِعنَہ هللا

۱ 
 
 
 
الِِمينَ  َعلَى إِالَّ  ُعْہَوانَ  َفالَ ){ ...×.... ۱۹۳( ْهرُ  الظَّ ْهرِ  اْلَحَرامُ  الشَّ  ۱۹۳} البقرةاْلَحَرامِ  بِالشَّ

 ۳۹} االنفال َمْوالَُكمْ  ّهللاَ  أَنَّ  َفاْعلَُمواْ  َتَولَّْواْ  َوإِن َبِصيرٌ  َيْعَملُونَ  بَِما ّهللاَ  َفإِنَّ  .... ُكلُّهُ  {....         
)أي من مكة  ولذلك لم َوأَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث أَْخَرُجوُكمْ في البقرة : السياق يتناول قتال أهل مكة فقط  حيث قال قبلها (

ِ يعمم فقال ( يُن ِلَّ الِِمينَ )، و ختم اآلية بقوله (َوَيُكوَن الہِّ ) ألن السياق يتناول َفإِِن اْنَتَهْوا َفَال ُعْہَواَن إِالَّ َعلَى الظَّ
َ َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِہينَ االعتہاء فقہ قال قبلها ( ا َفَمِن اْعَتَہى َعلَْيُكْم َفاْعَتُہوا َعلَْيِه بِِمْثِل مَ ) وقال بعہها (َوَال َتْعَتُہوا إِنَّ هللاَّ

 )اْعَتَہى َعلَْيُكمْ 
َ بَِما وختم اآلية بقوله ( ،ُكلُُّه) أما في األنفال: فالسياق في قتال الكفار عموما فناسب زياہة لفظ ( َفإِِن اْنَتَهْوا َفإِنَّ هللاَّ

38F) أي إن انتهوا عن قتالكم ثم أراہوا كيہا فإن هللا بصير بكيہهمَيْعَملُوَن َبِصيرٌ 

۲ 
  

                                                           
 ۱۸۷التعبير القرآني ص ۱
 ۱٤۲انظر التعبير القرآني ص  ۲
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ُہواْ  ّهللاُ  َيْعلَْمهُ .. ){..۱۹۷( اہِ  َخْيرَ  َفإِنَّ  َوَتَزوَّ ْقَوى الزَّ قُونِ  التَّ  ۱۹۷البقرة األَْلَباِب} أُْولِي َيا َواتَّ

 ۲۱٥لَُّكْم} البقرة  ُكْرهٌ  َوُهوَ  اْلقَِتالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  َعلِيمٌ  بِهِ  ّهللاَ  {.... َفإِنَّ          
 ۱۲۷إِْعَراضاً} النساء  أَوْ  ُنُشوزاً  َبْعلَِها ِمن َخاَفتْ  اْمَرأَةٌ  َوإِنِ  َعلِيماً  بِهِ  انَ كَ  ّهللاَ  {.... َفإِنَّ          

في خواتيم  ّهللاُ ...) َوَكانَ َكاَن...) أو (  ّهللاَ  َفإِنَّ  ) ألنه يكثر استعمال (َعلِيماً  بِهِ  َكانَ  ّهللاَ  َفإِنَّ في النساء: ختم بقوله (
ِحيطاً  َشْيءٍ  بُِكلِّ  ّهللاُ  َوَكانَ  السابقة لهذه اآلية (اآلي وقہ ورہ في اآلية   )مُّ

 
 
ُكمْ  .... َتْبَتُغواْ  أَن ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  َلْيسَ {)۱۹۸( بِّ نْ  أََفْضُتم َفإَِذا رَّ  ۱۹۸البقرة} ّهللاَ  َفاْذُكُرواْ  َعَرَفاتٍ  مِّ

ينَ  َوال{           ِهمْ رَّ  .... َيْبَتُغونَ  اْلَحَرامَ  اْلَبْيتَ  آمِّ  ۲المائہة} َفاْصَطاُہواْ  َحلَْلُتمْ  َوإَِذا َوِرْضَواناً  بِّ
َهارِ  آَيةَ  َوَجَعْلَنا{           ُكمْ  .... لَِتْبَتُغواْ  ُمْبِصَرةً  النَّ بِّ نِينَ  َعَہہَ  َولَِتْعلَُمواْ  رَّ  ۱۲اإلسراء} َواْلِحَسابَ  السِّ
 ٥۷الہخان} اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َذلِكَ  بِّكَ رَّ  ....َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم  {         
عاً  َتَراُهمْ  َبْيَنُهمْ  ُرَحَماء{           ہاً  ُركَّ ِ  َيْبَتُغوَن.... ُسجَّ  ۲۹الفتح} ُوُجوِهِهم فِي ِسيَماُهمْ  َوِرْضَواناً  هللاَّ
اِشُہوَن  {          ِ  ....أُولَئَِك ُهُم الرَّ ُ  َونِْعَمةً  هللاَّ  ۸الحجرات} َحِكيمٌ  لِيمٌ عَ  َوهللاَّ
ِ .... َيْبَتُغونَ  َوأَْمَوالِِهمْ  ِہياِرِهمْ  ِمن أُْخِرُجوا الَِّذينَ {          َ  َوَينُصُرونَ  َوِرْضَواناً  هللاَّ  ۸الحشر}َوَرُسولَهُ  هللاَّ

ِهْم) و(َفْضالً ِمْن رَ   كل ما جاء من أول المصحف وحتى أول سورة الفتح فيه بِّ ن رَّ َك) (َفْضالً مِّ ُكْم) و(َفْضالً ِمْن َربِّ  بِّ
، ِ  )وكل ما جاء من أول سورة الفتح إلى آخر المصحف ففيه (َفْضالً ِمَن هللاَّ
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ةُ  أََخَذْتهُ  ّهللاَ  اتَّقِ  لَهُ  قِيلَ  َوإَِذا{)۲۰٦( مُ  َفَحْسُبهُ  بِاإلِْثمِ  اْلِعزَّ  ۲۰٦البقرة} ... َولَِبْئسَ  َجَهنَّ

مَ  إِلَى َوُتْحَشُرونَ  َسُتْغَلُبونَ  َكَفُرواْ  لِّلَِّذينَ  لقُ {           ۱۲عمران آل} ... َوبِْئسَ  َجَهنَّ
مُ  َمأَْواُهمْ  ُثمَّ  َقلِيلٌ  َمَتاعٌ {           ۱۹۷عمران آل} ... َوبِْئسَ  َجَهنَّ
مُ  َوَمأَْواُهمْ  اْلِحَسابِ  ُسوءُ  لَُهمْ  أُْولَـئِكَ  بِهِ  الَْفَتَہْواْ  َمَعهُ  َوِمْثلَهُ {            ۱۸الرعہ} ... َوبِْئسَ  َجَهنَّ
اِغينَ  َوإِنَّ  َهَذا{          مَ  َمآٍب  لََشرَّ  لِلطَّ  ٥٦ص} ... َفبِْئسَ  َيْصلَْوَنَها َجَهنَّ

ةُ  أََخَذْتهُ في الوعيہ لمن ( في البقرة: ناسب أن يأتي التوكيہ بالالم    عذابابِاإلِْثِم) فهو معتز بآثامه فزاہه هللا اْلِعزَّ
 
 
 
ْلِم  ... ّهللاِ  َمْرَضاتِ  اْبتَِغاء َنْفَسهُ  َيْشِري َمن){۲۰۷( َها الَِّذيَن آَمُنوا اْہُخلُوا فِي السِّ  ۲۰۷البقرة }َيا أَيُّ

ُرُكمُ          بُِعونِي َنْفَسُه .... ّهللاُ  { َوُيَحذِّ َ َفاتَّ  ۳۰} آل عمران قُلْ إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاَّ
 
 
ا ُكلُواْ ){ ۲۰۸( باً  َحالَالً  األَْرِض  فِي ِممَّ ُه لَُكْم َعُہوٌّ ُمبِينٌ .... َطيِّ َماإِنَّ وِء} َيأُْمُرُكمْ  إِنَّ  ۱٦۸البقرةبِالسُّ

ْلمِ  فِي اْہُخلُواْ  {          ُه لَُكْم َعُہوٌّ ُمبِينٌ  َكآفًَّة.... السِّ  ۲۰۸بقرة}ال َجاءْتُكمُ  َما َبْعہِ  مِّن َزلَْلُتمْ  َفإِنإِنَّ
ا ُكلُواْ  َوَفْرشاً  َحُمولَةً  {َوِمَن األَْنَعامِ           ُه لَُكْم َعُہوٌّ ُمبِينٌ  ّهللاُ.... َرَزَقُكمُ  ِممَّ  ۱٤۲}األنعام أَْزَواجٍ  َثَمانَِيةَ إِنَّ
َها {َيا          بِعْ  َوَمن .... آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َيتَّ هُ  الشَّ  ۲۱َواْلُمنَكِر}النور بِاْلَفْحَشاء أُْمرُ يَ  َفإِنَّ

ْلمِ  فِي اْہُخلُواْ :لما نبه على الہخول في شرائع اإلسالم كاملة فقال ( ۲۰۸في البقرة   ) حذر من الزلل بعہ ذلكَكآفَّةً  السِّ
 في األنعام : بعہ أن امتن على عباہه بما رزقهم من األنعام فصل لهم أصنافها 

بِعْ  َوَمن ى ورہ فيها (في النور : الوحيہة الت ْيَطاِن) تقريعا لمن وقع في حہيث اإلفك ُخُطَواتِ  َيتَّ  الشَّ
 
 
)۲۱۰ ( 

نَ  ُظلَلٍ  فِي ّهللاُ  َيأْتَِيُهمُ  ..{...  ۲۱۰البقرة األُمور} ُتْرَجعُ  ّهللاِ  َوإِلَى األَْمرُ  َوقُِضيَ  َواْلَمآلئَِكةُ  اْلَغَمامِ  مِّ
 ۱٥۸} األنعام  َربِّكَ  آَياتِ  َبْعضُ  َيأْتِي َيْومَ  َربِّكَ  آَياتِ  َبْعضُ  َيأْتِيَ  أَوْ  َربُّكَ  َيأْتِيَ  أَوْ  اْلَمآلئَِكةُ  َتأْتِيُهمُ . {....

 ۳۳} النحل  ّهللاُ  َظلََمُهمُ  َوَما َقْبلِِهمْ  ِمن الَِّذينَ  َفَعلَ  َكَذلِكَ  َربِّكَ  أَْمرُ  َيأْتِيَ  أَوْ  اْلَمالئَِكةُ  َتأْتَِيُهمُ  {.....
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)۲۱۳( 
َناتُ  َجاءْتُهمُ  .... أُوُتوهُ  الَِّذينَ  إِالَّ  فِيهِ  اْخَتلَفَ  َوَما{  ۲۱۳البقرة } لَِما آَمُنواْ  الَِّذينَ  ّهللاُ  َفَهَہى ... اْلَبيِّ
 ۱۹عمران آل} ّهللاِ  َفإِنَّ  ّهللاِ  بِآَياتِ  َيْكفُرْ  َوَمن .... اْلِعْلمُ  َجاءُهمُ  ... اْلِكَتاَب إِالَّ  أُْوُتواْ  الَِّذينَ  اْخَتلَفَ  َوَما{
قُوا َوَما{ .... َتَفرَّ بِّكَ  ِمن َسَبَقتْ  َكلَِمةٌ  َولَْوَال  .... اْلِعْلمُ  َجاءُهمُ  إِالَّ ى أََجلٍ  إِلَى رَّ َسّمً  ۱٤الشورى} مُّ
َناتٍ  َوآَتْيَناُهم{ نَ  َبيِّ .... اْخَتلَفُوا َفَما اْألَْمرِ  مِّ  ۱۷الجاثية} َبْيَنُهمْ  َيْقِضي َربَّكَ  نَّ إِ  .... اْلِعْلمُ  َجاءُهمْ  إِالَّ

َناُت) َجاءْتُكمُ  َما َبْعہِ  مِّن َزلَْلُتمْ  َفإِنفي البقرة : يناسب قوله قبلها (  اْلَبيِّ
 
 
ةَ  َتْہُخلُواْ  ){ ....۲۱٤( َثلُ  َيأْتُِكم ... اْلَجنَّ  ۲۱٤َقْبلُِكم} البقرة  ِمن َخلَْواْ  الَِّذينَ  مَّ

ةَ  لُواْ َتْہخُ  {....          ابِِريَن} آل عمران  َوَيْعلَمَ  ِمنُكمْ  َجاَهُہواْ  الَِّذينَ  ّهللاُ  َيْعلَمِ  ... اْلَجنَّ  ۱٤۲الصَّ
ِخُذواْ  َولَمْ  ِمنُكمْ  َجاَهُہواْ  الَِّذينَ  ّهللاُ  َيْعلَمِ  ... ُتْتَرُكواْ  {....           ۱٦} التوبة َرُسولِهِ  َوالَ  ّهللاِ  ُہونِ  ِمن َيتَّ

ةً  النَّاسُ  َكانَ  بعہ الحہيث عن األمم السابقة في قوله ( في البقرة : َواِحَہًة) ناسب أن ينبه المؤمنين أنهم مبتلون بما  أُمَّ
 والبہ أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين خلوا من قبلهم ابتلي به من سبقهم

سب أن يسليهم و في آل عمران : بعہ الحہيث عن غزوة أحہ و ما حہث فيها من إصابات و جروح للمسلمين نا
 يواسيهم بأن ہخول الجنة مترتب على الجهاہ و الصبر عليه

من  -و هي البطانة  -في التوبة : بعہ النهي عن مواالة الكفار ومعاهہتهم فناسب التنبيه على عہم اتخاذ (وليجة )
 المشركين

 
نْ  أَنَفْقُتم َما ُقلْ  ُينِفقُونَ  َماَذا َيْسأَلُوَنكَ {)۲۱٥(  ۲۱٥البقرة} َواْلَيَتاَمى َواألَْقَربِينَ  لِْلَوالَِہْينِ فَ  َخْيرٍ  مِّ

 ّهللاِ  َوْجهِ  اْبتَِغاء   إِالَّ  ُتنفِقُونَ  َوَما َفألنفُِسُكمْ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتنفِقُواْ  َوَما َيَشاءُ  َمن َيْهِہي ّهللاَ  َولَـِكنَّ  ُهَہاُهمْ  َعلَْيكَ  لَّْيسَ {         
 ۲۷۲البقرة} ُتْظلَُمونَ  الَ  َوأَنُتمْ  إِلَْيُكمْ  َوفَّ يُ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتنفِقُواْ  َوَما

 ۲۷۳البقرة} َعلِيمٌ  بِهِ  ّهللاَ  َفإِنَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتنفِقُواْ  َوَما إِْلَحافاً  النَّاسَ  َيْسأَلُونَ  الَ  بِِسيَماُهمْ  َتْعِرفُُهم{          
ا ُتنفُِقواْ  َحتَّى اْلبِرَّ  َتَنالُواْ  لَن{           ۹۲عمران آل} َعلِيمٌ  بِهِ  ّهللاَ  َفإِنَّ  َشْيءٍ  ِمن ُتنفِقُواْ  َوَما بُّونَ ُتحِ  ِممَّ
 ٦۰األنفال} ُتْظلَُمونَ  الَ  َوأَنُتمْ  إِلَْيُكمْ  ُيَوفَّ  ّهللاِ  َسبِيلِ  فِي َشْيءٍ  ِمن ُتنفِقُواْ  َوَما َيْعلَُمُهمْ  ّهللاُ {          
ْزقَ  َيْبُسطُ  َربِّي إِنَّ  قُلْ {          اِزقِينَ  َخْيرُ  َوُهوَ  ُيْخلِفُهُ  َفُهوَ  َشْيءٍ  مِّن أَنَفْقُتم َوَما لَهُ  َوَيْقِہرُ  ِعَباِہهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  لَِمن الرِّ  الرَّ

 ۳۹سبأ}
نْ   َشْيٍء) ) و فيما عہاها (ِمنَخْيرٍ  كل ما ذكر عن اإلنفاق في سورة البقرة جاء معه (مِّ

 
ُہواْ  ّهللاُ  َيْعلَْمهُ ){.... ۲۱٥( اہِ  َخْيرَ  َفإِنَّ  َوَتَزوَّ ْقَوى الزَّ قُونِ  التَّ  ۱۹۷البقرة األَْلَباِب} أُْولِي َيا َواتَّ

 ۲۱٥لَُّكْم} البقرة  ُكْرهٌ  َوُهوَ  اْلقَِتالُ  َعلَْيُكمُ  ُكتِبَ  َعلِيمٌ  بِهِ  ّهللاَ  {.... َفإِنَّ          
 ۱۲۷إِْعَراضاً} النساء  أَوْ  ُنُشوزاً  َبْعلَِها ِمن َخاَفتْ  ةٌ اْمَرأَ  َوإِنِ  َعلِيماً  بِهِ  َكانَ  ّهللاَ  {.... َفإِنَّ          

في خواتيم  ّهللاُ ...) َوَكانَ َكاَن...) أو (  ّهللاَ  َفإِنَّ  ) ألنه يكثر استعمال (َعلِيماً  بِهِ  َكانَ  ّهللاَ  َفإِنَّ في النساء: ختم بقوله (
ِحيطاً  َشْيءٍ  بُِكلِّ  ّهللاُ  َوَكانَ  اآلي وقہ ورہ في اآلية السابقة لهذه اآلية (  )مُّ

  



۷۰ 
 

واْ  أَن َوَعَسى{)۲۱٦( ْهِر اْلَحَراِم  .... َوّهللاُ  لَُّكمْ  َشرٌّ  َوُهوَ  َشْيئاً  ُتِحبُّ  ۲۱٦البقرة}َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّ
 ۲۳۲البقرة}َواْلَوالَِہاُت ُيْرِضْعَن أَْوَالَہُهنَّ  .... َوّهللاُ  َوأَْطَهرُ  لَُكمْ  أَْزَكى {َذلُِكمْ          
ونَ  َفلِمَ {          ا َوَال  .... َوّهللاُ  ِعْلمٌ  بِهِ  لَُكم لَْيسَ  ِفيَما ُتَحآجُّ  ٦٦آل عمران}َما َكاَن إِْبَراِهيُم َيُهوِہّيً
ِ  َتْضِرُبواْ  َفالَ {          ُ َمَثًال َعْبًہا َمْملُوًكا َال َيْقہِ  .... ّهللاَ  إِنَّ  األَْمَثالَ  ِلّ  ۷٤النحل}ُر َضَرَب هللاَّ
ْنَيا فِي أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُهمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  فِي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  أَن ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {          ُ  َواْآلِخَرةِ  الہُّ َولَْوَال َفْضلُ  .... َوهللاَّ

َ َرُءوٌف َرِحيٌم  ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ هللاَّ  ۱۹النور}هللاَّ
َماَواِت (عن الشرك بال  ّهللاَ) ألن اآلية تتحہث قال (إِنَّ  النحل : في ِ َما ال َيْملُِك لَُهْم ِرْزًقا ِمَن السَّ َوَيْعُبُہوَن ِمْن ُہوِن هللاَّ

 كل اآليات األخرى ذكرت معاٍص مختلفة ہون الشرك، بينما    فناسبها التوكيہ)  َواْألَْرِض َشْيًئا َوال َيْسَتِطيُعونَ 
  
نْ  ) { َوأَْخِرُجوُهم۲۱۷(                                                    ۱۹۱اْلَحَراِم} البقرة اْلَمْسِجہِ  ِعنہَ  ُتَقاتِلُوُهمْ  َوالَ  ... أََشہُّ  .... أَْخَرُجوُكمْ  َحْيثُ  مِّ

ىَ  ُيَقاِتلُوَنُكمْ  َيَزالُونَ  َوالَ  .... أَْكَبرُ  .... ّهللاِ  ِعنہَ  أَْكَبرُ  ِمْنهُ  أَْهلِهِ  { َوإِْخَراجُ            وُكْم} البقرة  َحتَّ  ۲۱۷َيُرہُّ
واقتلوهم َحْيُث َثقِْفُتُموُهم َوأَْخِرُجوُهْم (في سياق الشہة على الكافرين فقہ قال فيهاألنها  )أََشہُّ : قال ( ۱۹۱في البقرة

ْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم والفتنة أََشہُّ ِمَن القتل  )ة ظاهرة فناسب ذكر (أشہوهذه شہ )مِّ
َوإِْخَراُج (وقوله )ُقلْ قَِتالٌ فِيِه َكبِيرٌ (ألن الكالم على كبيرات األمور فقہ مر فيها قوله  )أَْكَبرُ قال (: ۲۱۷وفي البقرة 

39Fفناسب ذكر (أكبر) فيها. )أَْهلِِه ِمْنُه أَْكَبُر ِعنَہ هللا

۱ 
  
ىَ ){ ۲۱۷( وُكمْ  َحتَّ  ۲۱۷البقرة َكافٌِر} َوُهوَ  َفَيُمتْ  ..... َيْرَتِہہْ  َوَمن اْسَتَطاُعواْ  إِنِ  ِہينُِكمْ  َعن َيُرہُّ

َها َيا {          ُهمْ  بَِقْومٍ  ّهللاُ  َيأْتِي َفَسْوفَ  .....  َيْرَتہَّ  َمن آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ   ٥٤َوُيِحبُّوَنُه} المائہة  ُيِحبُّ
وُكْم) بين أن هؤالء الكفار لم و لن يكفوا عن محاولة رہ المؤمنين  َحتَّىَ  لُوَنُكمْ ُيَقاتِ َيَزالُونَ  َوالَ في البقرة : لما قال ( َيُرہُّ

عن ہينهم و هذه المحاوالت المتكررة قہ تجہي مع البعض شيئا فشيئا و لذلك ناسب أن يأتي بالفعل مفككا غير مہغم 
 م المتكررةَيْرَتِہْہ) ليوحي  باالستجابة المتہرجة التى قہ تحققها محاوالته (

َرضٌ  قُلُوبِِهم فِي الَِّذينَ  َفَتَرى) ألنه قال قبلها (َيْرَتہَّ أما في المائہة : قال ( فِيِهْم) فهؤالء المنافقين ال  ُيَساِرُعونَ  مَّ
 (  ليفيہ السرعةيترہہون في مواالة الكفار بل يسارعون إلى ذلك فناسب أن يأتي بالفعل مہغما (َيْرَتہَّ

  
ارِ  أَْصَحابُ  َوأُْولَـئِكَ  ..... َفأُْولَـِئكَ  َكاِفرٌ  َوُهوَ  َفَيُمتْ  ){۲۱۷(  ۲۱۷َخالُِہوَن}البقرة فِيَها ُهمْ  النَّ

اِصِرينَ  مِّن لَُهم َوَما ..... الَِّذينَ  أُولَـئِكَ {           ۲۲}آل عمران َنِصيباً  أُْوُتواْ  الَِّذينَ  إِلَى َترَ  أََلمْ نَّ
ُ  َيأْتِِهمْ  أَلَمْ  اْلَخاِسُرونَ  ُهمُ  أُْولَئِكَ وَ  ..... أُْولَـئِكَ {           ٦۹} التوبة  َقْبلِِهمْ  ِمن الَِّذينَ  َنَبأ

في البقرة:السياق يہور حول الذين ارتہوا عن ہينهم فأصبحوا كفارا فأولئك ليس لهم جزاء إال الخلوہ في النار فناسب 
ارِ  أَْصَحابُ  َوأُْولَـئِكَ أن يختم بـ(  )النَّ
ينَ  َوَيْقُتلُونَ  ّهللاِ  ِبآَياتِ  َيْكفُُرونَ ان : السياق  في ذم أناس قہ أتوا بالكثير من الفظائع فهم ( في آل عمر بِيِّ  َحقٍّ  بَِغْيرِ  النَّ

 فأتى باالسم الموصول ( النَّاِس) فوجب في حق هؤالء التوكيہ على حبوط أعمالهم ِمنَ  ِباْلقِْسطِ  َيأُْمُرونَ  الِِّذينَ  َوَيْقُتلُونَ 
لَِّذيَن) ،و ألنهم اجتمعوا و تناصروا على قتل النيين و الصالحين فأكہ في ختام اآلية على أنهم لن يكون لهم يوم ا

 القيامة ناصرين كما كان لهم في الہنيا                                                                           
السابقة الذين استمتعوا بخالقهم أي نصيبهم من األموال و األوالہ في الہنيا   و في التوبة :السياق يتناول فعل األمم 

 اْلَخاِسُروَن) ُهمُ  َوأُْولَئِكَ  الفانية فناسب أن يختم بـ ( الہنيا من بحظوظهم اآلخرة نعيم ببيعهم الخاسرون هم أولئك
 
 ۲۱۸ّهللاِ} البقرة  َسبِيلِ  فِي اْ َوَجاَهُہو َهاَجُرواْ  الَِّذينَ وَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  إِنَّ  ){۲۱۸( 

 َوَجاَهُہوْا}  َهاَجُرواْ  وَ  آَمُنواْ  الوحيہة  و غيرها  { الَِّذينَ 
هنا بعہ ذكر اضطهاہ الكفار للمسلمين و محاوالتهم المتكررة ليرہوهم عن ہينهم لزم التأكيہ على سبيل النجاة من هذا 

 اَجُروْا)هَ  االضطهاہ أال و هو الهجرة فقال ( َوالَِّذينَ 

                                                           
 ۱۸۷التعبير القرآني ص ۱
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ِحيٌم} َغفُورٌ  َوّهللاُ  ّهللاِ  َرْحَمتَ  َيْرُجونَ  أُْولَـئِكَ  .... َهاَجُرواْ  َوالَِّذينَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  إِنَّ ){ ۲۱۸(  ۲۱۸البقرة رَّ
َنَصُرواْ  آَوواْ  َوالَِّذينَ  .... َوَهاَجُرواْ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ {           ۷٤َحّقاً}األنفال ونَ اْلُمْؤِمنُ  ُهمُ  أُولَـئِكَ  وَّ

 } مع الجهاہ في سبيل هللا و ذلك ألنه: َوأَنفُِسِهمْ  بِأَْمَوالِِهمْ { الوحيہتان اللتان ليس فيهما ذكر 
في البقرة : الذين هاجروا بسبب فتنة المشركين لهم و اضطهاہهم لهم كانوا هم الضعفاء و الفقراء من المسلمين في 

 ا يملكون أمواال و إال لذاہوا عن أنفسهم بأموالهم                                بہاية الهجرة فهؤالء لم يكونو
تشيہ بالذين هاجروا و كانت لهم أمواال فجاهہوا بأموالهم و أنفسهم ،و هذه االية تشيہ بالذين  ۷۲وفي األنفال :اآلية  

 ْم)َوأَنفُِسهِ  هاجروا و لم تكن لهم أمواال فلم يذكر ( بِأَْمَوالِِهمْ 
 
ُرونَ  لََعلَُّكمْ  ..... َكَذلِكَ  ) {۲۱۹( ْنَيا فِي  َتَتَفكَّ  ۲۱۹البقرة َواآلِخَرِة} الہُّ

ُرونَ  { َكَذلَِك..... لََعلَُّكمْ            َها َيا َتَتَفكَّ َباتِ  ِمن أَنفِقُواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  ۲٦٦َكَسْبُتْم} البقرة  َما َطيِّ
ُ  .....وَ {                ۱۸آَمُنوا} النور الَِّذينَ  فِي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  أَن ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ
ُ  ..... َكَذلِكَ  {            ٥۸َفْلَيْسَتأِْذُنوا} النور  اْلُحلُمَ  ِمنُكمُ  اْألَْطَفالُ  َبلَغَ  َوإَِذا َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ
َما َتْعقِلُون لََعلَُّكمْ  ..... كَ َكَذلِ  {           ِ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ  ٦۱َوَرُسولِِه} النور  بِالَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
قُونَ  .... ّهللاُ  يبين َكَذلِكَ  َتْقَرُبوَها َفالَ  ّهللاِ  ُحُہوہُ  ){ِتْلكَ ۲۲۱(  ۱۸۷} البقرة َبْيَنُكم أَْمَوالَُكم َتأُْكلُواْ  َوالَ  َيتَّ
ةِ  إِلَى َيْہُعوَ  { َوّهللاُ           ُرونَ  .... يبينَو  بِإِْذنِهِ  َواْلَمْغفَِرةِ  اْلَجنَّ  ۲۲۱اْلَمِحيِض} البقرة َعنِ  َوَيْسأَلُوَنكَ  َيَتَذكَّ
 
 
 
 
 
ابِينَ  ُيِحبُّ  ّهللاَ  إِنَّ  ) { ۲۲۲( وَّ ِريَن} البقرة  ....وَ  التَّ  ۲۲۲اْلُمَتَطهِّ

ُرواْ  أَن ُيِحبُّونَ  ِرَجالٌ  فِيهِ {           ِريَن} .... َوّهللاُ  َيَتَطهَّ هِّ  ۱۰۸التوبة  اْلُمطَّ
في البقرة : لما كان إتيان الزوجة ال يحل إال بعہ أن تطهر المرأة من الحيض بانقطاع الہم و بعہ أن تتطهر هي منه 

 َوُيِحبُّ ر و التطهر  فقال (باالغتسال فناسب أن ياتي بالفعل مفككا غير مہغم ليناسب هاتين المرحلتين من الطه
ِرينَ   )اْلُمَتَطهِّ
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 ۲۲٥البقرة َحلِيٌم} َغفُورٌ  َوّهللاُ  قُلُوُبُكمْ  َكَسَبتْ ) {.....۲۲٥(

مُ {.....           اَرُتهُ  األَْيَمانَ  َعقَّہتُّ  ۸۹َمَساِكيَن} المائہة  َعَشَرةِ  إِْطَعامُ  َفَكفَّ
 كامها فناسب أن يكون ذلك مترتبا على عقہ اليمين و أح صل في ذكر الكفارةفي المائہة :ف

 
 ۲۲٥البقرة .....} َوّهللاُ  قُلُوُبُكمْ  َكَسَبتْ  بَِما ُيَؤاِخُذُكم َولَِكن) {۲۲٥(

 ۲۳٥....} البقرة  ّهللاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  َفاْحَذُروهُ  أَنفُِسُكمْ  فِي َما َيْعلَمُ  ّهللاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ {         
َما{          ْيَطانُ  اْسَتَزلَُّهمُ  إِنَّ  ۱٥٥ال عمران .....} ّهللاَ  إِنَّ  َعْنُهمْ  ّهللاُ  َعَفا َولََقہْ  َكَسُبواْ  َما بَِبْعِض  الشَّ

لُ  ِحينَ  َعْنَها َتْسأَلُواْ  َوإِن {           ۱۰۱.....} المائہة  َوّهللاُ  َعْنَها ّهللاُ  َعَفا لَُكمْ  ُتْبہَ  اْلقُْرآنُ  ُيَنزَّ
ِحيمٌ  َغفُورٌ  ( ي غيرها وف  ) رَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)۲۳۰,۲۲۹( 
 ۱۸۷}البقرة آَياتِهِ  ّهللاُ  ُيَبيِّنُ  َكَذلِكَ  َتْقَرُبوَها َفالَ  .... اْلَمَساِجہِ  فِي َعاِكفُونَ  َوأَنُتمْ  ُتَباِشُروُهنَّ  َوالَ  {
الُِموَن}البقرة  ُهمُ  َفأُْولَـِئكَ  ّهللاِ  ُحُہوہَ  َيَتَعہَّ  ا َوَمنَتْعَتُہوهَ  بِِه....َفالَ  اْفَتَہتْ  فِيَما َعلَْيِهَما ُجَناحَ  َفالَ {  ۲۲۹الظَّ
ا إِن َيَتَراَجَعا أَن َعلَْيِهَما ُجَناحَ  َفالَ { ُنَها .... وَ  ّهللاِ  ُحُہوہَ  ُيقِيَما أَن َظنَّ  ۲۳۰البقرة} َيْعلَُمونَ  لَِقْومٍ  ُيَبيِّ
 ۱۳النساء} فِيَها َخالِِہينَ  األَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمن َتْجِري َجنَّاتٍ  ِخْلهُ ُيہْ  َوَرُسولَهُ  ّهللاَ  ُيِطعِ  َوَمن ....{
ينَ  َفإِْطَعامُ { ِ  لُِتْؤِمُنوا َذلِكَ  ِمْسِكيناً  ِستِّ  ٤المجاہلة} أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكافِِرينَ  .... وَ  َوَرُسولِهِ  بِالَّ

َنةٍ  بَِفاِحَشةٍ  َيأْتِينَ  أَن إِالَّ  َيْخُرْجنَ  َوَال {  َبيِّ ِ  ُحُہوہَ  َيَتَعہَّ  َوَمن ....وَ  مُّ  ۱الطالق}َتْہِري َال  َنْفَسهُ  َظلَمَ  َفَقہْ  هللاَّ
 َتْقَرُبوَها ) َفالَ : السياق يتناول النهي عن مباشرة النساء و قربهن أثناء الصيام فناسب (  ۱۸۷في البقرة 

ہوہ الفاصلة بين ما يحل و ما يحرم ووجوب عہم : السياق يتناول أحكام الطالق و فيه بيان الح۲۲۹وفي البقرة 
40Fأي التتعہوا أحكام هللا تعالى إلى غيرها و لكن قفوا عنہها – َتْعَتُہوَها ) َفالَ تجاوز تلك الحہوہ فناسب قوله ( 

۱ 
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۷۷ 
 

َساء َطلَّْقُتمُ  َوإَِذا) {۲۳۱(  ُحوُهنَّ  ..... َفَبَلْغنَ  النَّ  ۲۳۱} البقرة لََّتْعَتُہواْ  َراراً ضِ  ُتْمِسُكوُهنَّ  َوالَ  ..... َسرِّ
نُكْم} الطالق  َعْہلٍ  َذَويْ  َوأَْشِهُہوا ..... َفاِرُقوُهنَّ  ..... أََجلَُهنَّ  َبلَْغنَ  َفإَِذا {              ۲مِّ

ُحوهُ  (بِإِْحَساٍن ) فناسب أن يقول  َتْسِريحٌ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  َفإِْمَساكٌ في البقرة : سبق قوله تعالى ( )َسرِّ 41Fنَّ

۱ 
 
ِخُذَواْ  َوالَ {)۲۳۱( نَ  َعلَْيُكمْ  أَنَزلَ  َوَما َو.... ُهُزواً  ّهللاِ  آَياتِ  َتتَّ  ۲۳۱البقرة} بِهِ  َيِعُظُكم َواْلِحْكَمةِ  اْلِكَتابِ  مِّ

قُواْ  َوالَ  َجِميعاً  ّهللاِ  بَِحْبلِ  َواْعَتِصُمواْ {           ۱۰۳عمران ُقلُوبُِكْم}آل نَ َبيْ  َفأَلَّفَ  أَْعَہاء ُكنُتمْ  إِذْ  َو.... َتَفرَّ
قُواْ  َوأََطْعَنا َسِمْعَنا قُْلُتمْ  إِذْ  بِهِ  َواَثَقُكم الَِّذي َوِميَثاَقهُ  َو.....{           ۷المائہة} َعلِيمٌ  ّهللاَ  إِنَّ  ّهللاَ  َواتَّ

َها َيا{           ۱۱المائہة} َعنُكمْ  أَْيِہَيُهمْ  َفَكفَّ  أَْيِہَيُهمْ  ُكمْ إِلَيْ  َيْبُسُطواْ  أَن َقْومٌ  َهمَّ  إِذْ  ..... آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ
لُوكاً  َوَجَعلَُكم أَنبَِياء فِيُكمْ  َجَعلَ  إِذْ  ..... َقْومِ  َيا لَِقْوِمهِ  ُموَسى َقالَ  َوإِذْ {           ۲۰المائہة} مُّ
نْ  أَنَجاُكم إِذْ  ..... لَِقْوِمهِ  ُموَسى َقالَ  َوإِذْ {           ٦إبراهيم} اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  ْونَ فِْرعَ  آلِ  مِّ
َها َيا{           ۹األحزاب} َتَرْوَها لَّمْ  َوُجُنوہاً  ِريحاً  َعلَْيِهمْ  َفأَْرَسْلَنا ُجُنوہٌ  َجاءْتُكمْ  إِذْ  ..... آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ

َها َيا{          اُس..... أَيُّ ِ  َغْيرُ  َخالِقٍ  ِمنْ  َهلْ  النَّ نَ  َيْرُزقُُكم هللاَّ َماءِ  مِّ  ۳فاطر} ُهوَ  إِالَّ  إِلَهَ  َال  َواْألَْرِض  السَّ
 
 ۲۳۲البقرة َوأَْطَهُر} لَُكمْ  أَْزَكى َذلُِكمْ  ..... ِمنُكمْ  ..... َذلِكَ  بِاْلَمْعُروفِ  َبْيَنُهم َتَراَضْواْ  إَِذا) { ۲۳۲(

َهاَہةَ  َوأَقِيُموا{            ِ  الشَّ َ  َيتَّقِ  َوَمن ..... .×.... َذلُِكمْ  ِلَّ  ۲} الطالق  َمْخَرجاً  لَّهُ  َيْجَعل هللاَّ
لولي المطلقة التي يريہ زوجها مراجعتها و الولي يمنعها من ذلك، و هذه حالة ال  في البقرة :يتوجه الحہيث في اآلية 

 ہ وقال (ِمنُكْم) لتفيہ التبعيض) باإلفراُيوَعُظ بِهِ  َذلِكَ  تتكرر كثيرا فجاء ختام اآلية يناسب الخصوص فيها فقال (
 َذلُِكمْ  أما في الطالق :فالسياق يتناول كل من أراہ أن يطلق زوجته فهو حكم عام فجاء ختام اآلية مناسبا للعموم فقال (

 ) بالجمع  و لم يذكر( ِمنُكْم) ليفيہ التعميمُيوَعُظ بِهِ 
 
واْ  أَن َوَعَسى{)۲۳۲( ْهِر اْلَحَراِم  .... َوّهللاُ  مْ لَّكُ  َشرٌّ  َوُهوَ  َشْيئاً  ُتِحبُّ  ۲۱٦البقرة}َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّ

 ۲۳۲البقرة}َواْلَوالَِہاُت ُيْرِضْعَن أَْوَالَہُهنَّ  .... َوّهللاُ  َوأَْطَهرُ  لَُكمْ  أَْزَكى {َذلُِكمْ          
ونَ  َفلِمَ {          ا َوَال  .... َوّهللاُ  ِعْلمٌ  بِهِ  لَُكم لَْيسَ  ِفيَما ُتَحآجُّ  ٦٦آل عمران}َما َكاَن إِْبَراِهيُم َيُهوِہّيً
ِ  َتْضِرُبواْ  َفالَ {          ُ َمَثًال َعْبًہا َمْملُوًكا َال َيْقِہُر  .... ّهللاَ  إِنَّ  األَْمَثالَ  ِلّ  ۷٤النحل}َضَرَب هللاَّ
ْنَيا فِي أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَُهمْ  آَمُنوا ينَ الَّذِ  فِي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  أَن ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ {          ُ  َواْآلِخَرةِ  الہُّ َولَْوَال َفْضلُ  .... َوهللاَّ

َ َرُءوٌف َرِحيٌم  ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ هللاَّ  ۱۹النور}هللاَّ
َماَواِت َوَيْعُبُہوَن ِمْن ُہوِن (عن الشرك بال ّهللاَ) ألن اآلية تتحہث  قال (إِنَّ  في النحل : ِ َما ال َيْملُِك لَُهْم ِرْزًقا ِمَن السَّ هللاَّ

 كل اآليات األخرى ذكرت معاٍص مختلفة ہون الشركبينما   فناسبها التوكيہ)َواْألَْرِض َشْيًئا
  
  ۲۳۳البقرة} َعَهاُوسْ  إِالَّ  َنْفسٌ  ُتَكلَّفُ  الَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  لَهُ  اْلَمْولُوہِ  َوعَلى{  )۲۳۳(

َنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعلَْيَها َكَسَبتْ  َما لََها ُوْسَعَها إِالَّ  َنْفساً  ّهللاُ  ُيَكلِّفُ  الَ {            ۲۸٦البقرة} ُتَؤاِخْذَنا الَ  َربَّ
 ۱٥۲األنعام} َفاْعِہلُواْ  قُْلُتمْ  َوإَِذا اُوْسَعهَ  إِالَّ  َنْفساً  ُنَكلِّفُ  الَ  بِاْلقِْسطِ  َواْلِميَزانَ  اْلَكْيلَ  َوأَْوفُواْ {           

الَِحاِت  َوَعِملُواْ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ {           ةِ  أَْصَحابُ  أُْولَـئِكَ  ُوْسَعَها إِالَّ  َنْفساً  ُنَكلِّفُ  الَ الصَّ  ٤۲األعراف}اْلَجنَّ
 ٦۲المؤمنون} ُيْظلَُمونَ  َال  َوُهمْ  بِاْلَحقِّ  َينِطقُ  ِكَتابٌ  َولََہْيَنا ُوْسَعَها إِالَّ  َنْفساً  ُنَكلِّفُ  َال وَ {          

ا َفْلُينفِقْ  ِرْزقُهُ  َعلَْيهِ  قُِہرَ  َوَمن{            ُ  آَتاهُ  ِممَّ ُ  ُيَكلِّفُ  َال  هللاَّ  ۷الطالق} آَتاَها َما إِالَّ  َنْفساً  هللاَّ
ب األوامر اإلجتماعية في اآلية و التي قہ يكلف بها َنْفٌس) ببناء الفعل للمجهول ليناس ُتَكلَّفُ  : قال (الَ ۲۳۳في البقرة 

الزوج زوجته أو الزوجة زوجها من اإلرضاع و النفقة و نحوهما ، أما اآليات األخرى فالتكليف من هللا عز و جل 
 فبني الفعل للمعلوم

هم إال ما في وسعهم و ما : السياق يتناول التكاليف الشرعية التي كلف هللا بها الناس فبين أنه ال يكلف۲۸٦في البقرة 
ُ  ُيَكلِّفُ  َال  يقہرون على تحمله فقال (  إِالَّ ُوْسَعَها) َنْفساً  هللاَّ

بينما في الطالق :السياق يتناول اإلنفاق على المطلقة و المرضعة بما يتناسب مع رزق الزوج و ما آتاه هللا من المال 
ا َفْلُينفِقْ فقال (  ُ) فناسب أن  آَتاهُ  ِممَّ ُ  ُيَكلِّفُ  َال  يختم (هللاَّ  )آَتاَها َما إِالَّ  َنْفساً  هللاَّ
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 َخبِيٌر } َتْعَملُونَ  بَِما َوّهللاُ  بِاْلَمْعُروفِ  أََجلَُهنَّ .... َبلَْغنَ  َفإَِذا َوَعْشراً  أَْشُهرٍ  أَْرَبَعةَ  بِأَنفُِسِهنَّ  َيَتَربَّْصنَ ){..... ۲۳٤( 

 ۲۳٤البقرة
ةً {.....           َ  َوِصيَّ َتاعاً  ْزَواِجِهمألِّ ْعُروفٍ  َخَرْجَن.....ِمن َفإِنْ  إِْخَراجٍ  َغْيرَ  اْلَحْولِ  إِلَى مَّ َحِكيٌم}  َعِزيزٌ  َوّهللاُ  مَّ

 ۲٤۰البقرة
) بِاْلَمْعُروفِ اآلية تتناول انقضاء عہة المتوفى عنها زوجها و  المقصوہ من ( ألَن )بِاْلَمْعُروفِ : قال ( ۲۳٤في البقرة 

 هو أمر معروف محہہ يترتب حله على انقضاء العہة و لذلك أتى معرفا بأل  أي بالتزوج و
ْعُروفٍ  ِمن: قال ( ۲٤۰وفي البقرة  اآلية تتناول الوصية باالنفاق على المتوفى عنها زوجها و عہم إخراجها  ألَن )مَّ

جاز فعله  ) أي كل أمر معروفهنَّ ِمْن َمْعُروففِي َما َفَعْلَن فِي أَْنفُس َفَال ُجَناح َعلَْيُكمْ ( من بيتها فإن خرجت برغبتها
َزيُِّن َوَتْرك اْإلِْحَہاہ  42F، و لذلك أتى نكرًة ليفيہ كل ذلك وغيرهَشْرًعا َكالتَّ

۱ 
 
 
 
 
 
 
 
  ۲۲٥.....} البقرة  َوّهللاُ  قُلُوُبُكمْ  َكَسَبتْ  بَِما ُيَؤاِخُذُكم ){َولَِكن۲۳٥(

 ۲۳٥....} البقرة  ّهللاَ  أَنَّ  َواْعلَُمواْ  َفاْحَذُروهُ  أَنفُِسُكمْ  فِي َما لَمُ َيعْ  ّهللاَ  أَنَّ  {َواْعلَُمواْ          
َما          ْيَطانُ  اْسَتَزلَُّهمُ  {إِنَّ  ۱٥.....}ال عمران  ّهللاَ  إِنَّ  َعْنُهمْ  ّهللاُ  َعَفا َولََقہْ  َكَسُبواْ  َما بَِبْعِض  الشَّ
لُ  ِحينَ  َعْنَها َتْسأَلُواْ  َوإِن {           ۱۰۱.....} المائہة  َوّهللاُ  َعْنَها ّهللاُ  َعَفا لَُكمْ  ُتْبہَ  اْلقُْرآنُ  ُيَنزَّ
ِحيمٌ  َغفُورٌ  ( وغيرها   ) رَّ

 
 
 
ةُ  ) {۲۳٦( قِيَن} البقرة  ..... َواألْقَربِينَ  لِْلَوالَِہْينِ  اْلَوِصيَّ   ۱۸۰اْلُمتَّ

 ۲۳٦} البقرة ْلُمْحِسنِينَ ا .... َمَتاعاً  َقْہُرهُ  اْلُمْقتِرِ  {َوَعلَى          
قِيَن}البقرة  ..... َمَتاعٌ  َولِْلُمَطلََّقاتِ  {            ۲٤۱اْلُمتَّ

من المحرمات  ، أما اإلحسان فيہخل فيه فعل  ، وترك ما نهى هللا عنه من الواجبات ما أمر هللا به التقوى هي فعل
 اء بوصف المتقين في المستحبات و ترك المكروهات فهو مرتبة أعلى من التقوى ، فج

 : ألن  الوصية للوالہين و األقربين كانت واجبة  قبل نزول أحكام المواريث فمن فعلها فهو من المتقين۱۸۰البقرة  
:ألن المأمور به هو متاع المطلقة التي سمي لها مهر و ہخل بها و هذه النفقة في حقها واجبة ۲٤۱و في البقرة 

43F

 فمن أہاها فهو من المتقين ۲
: فالمأمور به هو متاع المطلقة قبل الہخول و قبل تسمية المهر لها و هذه النفقة في حقها  ۲۳٦ا في البقرة أم

 إحسان و ليست حقا واجبا لها فمن أہاه فهو من المحسنين
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 َخبِيٌر } َتْعَملُونَ  بَِما َوّهللاُ  بِاْلَمْعُروفِ  .... أََجلَُهنَّ  َبلَْغنَ  َفإَِذا َوَعْشراً  أَْشُهرٍ  أَْرَبَعةَ  بِأَنفُِسِهنَّ  َيَتَربَّْصنَ ){..... ۲٤۰(
 ۲۳٤البقرة

ةً {.....           َْزَواِجِهم َوِصيَّ َتاعاً  ألِّ ْعُروفٍ  َخَرْجَن.....ِمن َفإِنْ  إِْخَراجٍ  َغْيرَ  اْلَحْولِ  إِلَى مَّ َحِكيٌم}  َعِزيزٌ  َوّهللاُ  مَّ
 ۲٤۰البقرة

) بِاْلَمْعُروفِ اآلية تتناول انقضاء عہة المتوفى عنها زوجها و  المقصوہ من ( ألَن )وفِ بِاْلَمْعرُ : قال ( ۲۳٤في البقرة 
 أي بالتزوج و هو أمر معروف محہہ يترتب حله على انقضاء العہة و لذلك أتى معرفا بأل 

ْعُروفٍ  ِمن: قال ( ۲٤۰وفي البقرة  ها و عہم إخراجها اآلية تتناول الوصية باالنفاق على المتوفى عنها زوج ألَن )مَّ
جاز فعله  ) أي كل أمر معروففِي َما َفَعْلَن فِي أَْنفُسهنَّ ِمْن َمْعُروف َفَال ُجَناح َعلَْيُكمْ ( من بيتها فإن خرجت برغبتها

َفَقة َعْنَها  َزيُِّن َوَتْرك اْإلِْحَہاہ َوَقْطع النَّ 44F، و لذلك أتى نكرًة ليفيہ كل ذلكَشْرًعا َكالتَّ

۱ 
 
ةُ ){اْلوَ ۲٤۱( قِيَن} البقرة  ..... َواألْقَربِينَ  لِْلَوالَِہْينِ  ِصيَّ   ۱۸۰اْلُمتَّ

 ۲۳٦} البقرةاْلُمْحِسنِينَ  .... َمَتاعاً  َقْہُرهُ  اْلُمْقتِرِ  {َوَعلَى    
قِيَن} البقرة  ..... َمَتاعٌ  َولِْلُمَطلََّقاتِ  {      ۲٤۱اْلُمتَّ

من المحرمات  ، أما اإلحسان فيہخل فيه فعل  رك ما نهى هللا عنه، وت من الواجبات ما أمر هللا به التقوى هي فعل
 المستحبات و ترك المكروهات فهو مرتبة أعلى من التقوى ، فجاء بوصف المتقين في 

،  : ألن  الوصية للوالہين و األقربين كانت واجبة  قبل نزول أحكام المواريث فمن فعلها فهو من المتقين۱۸۰البقرة  
:ألن المأمور به هو متاع المطلقة التي سمي لها مهر و ہخل بها و هذه النفقة في حقها واجبة ۲٤۱البقرة في و

45F

 فمن أہاها فهو من المتقين ۲
: فالمأمور به هو متاع المطلقة قبل الہخول و قبل تسمية المهر لها و هذه النفقة في حقها  ۲۳٦أما في البقرة 

 من المحسنينإحسان و ليست حقا واجبا لها فمن أہاه فهو 
 

قِينَ  َعلَى َحّقاً  بِاْلَمْعُروفِ  َمَتاعٌ  َولِْلُمَطلََّقاتِ ){ ۲٤۲(  ۲٤۲} البقرةَتْعِقلُونَ  لََعلَُّكمْ  ..... اْلُمتَّ
نَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعلَىَ  َوُكنُتمْ  {    ارِ  مِّ ْنَها َفأَنَقَذُكم النَّ  ۱۰۳َتْهَتُہوَن} آل عمران  .....لََعلَُّكمْ  مِّ
 ۸۹َتْشُكُروَن} المائہة  لََعلَُّكمْ  ..... أَْيَماَنُكمْ  َواْحَفُظواْ  َحلَْفُتمْ  إَِذا أَْيَمانُِكمْ  َكفَّاَرةُ  كَ َذلِ  {   
ُ  ..... َقْبلِِهمْ  ِمن الَِّذينَ  اْسَتأَْذنَ  َكَما َفْلَيْسَتأِْذُنوا {     ٥۹النور  َحِكيٌم} َعلِيمٌ  َوهللاَّ

نَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعلَىَ  ُكنُتمْ َتْهَتُہوَن) أي لما ينقذكم من الهالك بعہ أن (  لََعلَُّكمْ ( في آل عمران : قال  اِر) مِّ                  النَّ
َتْشُكُروَن) بعہ بيان كفارة اليمين فمن نعم هللا على عباہه أن خفف عنهم فجعل لهم ما  لََعلَُّكمْ  في المائہة : قال ( 

 لشكريكفرون به عن أيمانهم فاستوجب ذلك ا
 

 ۲٤۳البقرة ّهللاِ} َسبِيلِ  فِي َوَقاتِلُواْ  ... النَّاسِ  أَْكَثرَ  ... ّهللاَ  إِنَّ ){۲٤۳(
                                                           ٦۰يونس} ... أَْكَثَرُهمْ  ... ّهللاَ  اْلقَِياَمِة إِنَّ  َيْومَ  اْلَكِذبَ  ّهللاِ  َعَلى َيْفَتُرونَ  الَِّذينَ  َظنُّ  َوَما{    
 ۳۸}يوسف َصاِحَبيِ  َيا... النَّاسِ  أَْكَثرَ  َولَـِكنَّ  النَّاسِ  َوَعَلى َعلَْيَنا ّهللاِ  َفْضلِ  ِمن َذلِكَ {   
 ۷۳النمل} ُيْعلُِنونَ  َوَما ُصُہوُرُهمْ  ُتِكنُّ  َما لََيْعلَمُ  َربَّكَ  َوإِنَّ  ... أَْكَثَرُهمْ  ... َربَّكَ  َوإِنَّ {   
َ  إِنَّ  {    ُ  َذلُِكمُ  ... النَّاسِ  أَْكَثرَ  ... هللاَّ ُكمْ  هللاَّ  ٦۱} غافر َشْيءٍ  ُكلِّ  َخالِقُ  َربُّ

َوال (َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم ال َيْعلَُموَن)، وكذلك في النمل لما جاء قبلها ((َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم) موافقة لما جاء قبلها  :قالفي يونس
ا َيْمُكُروَن َوال َعلَْيِهمْ َتْحَزْن   ) فناسب استعمال ضمير الغائب  َتُك فِي َضْيٍق ِممَّ

 ) إال في يونس و النملَيْشُكُرونَ  ال أَْكَثَرُهمْ  َولَِكنَّ ولم تأت (
 
 
 
 
 ۲٤۳البقرة} َيْشُكُرونَ  ال نَّاسِ ال أَْكَثرَ  َولَِكنَّ  النَّاسِ  َعلَى َفْضلٍ  لَُذو ّهللاَ  إِنَّ  أَْحَياُهمْ  ُثمَّ  ُموُتواْ  ّهللاُ  َلُهمُ  َفَقالَ { )۲٤۳(

                                                           
 ۳٤۷ص۱انظر درة التنزيل ج ۱
 ۱۱۷اني صكشف المع ۲



۸۲ 
 

ارُ {           ْنهُ  ِمْرَيةٍ  ِفي َتكُ  َفالَ  َمْوِعُہهُ  َفالنَّ هُ  مِّ بِّكَ  ِمن اْلَحقُّ  إِنَّ  ۱۷هوہ} ُيْؤِمُنونَ  .... رَّ
اِس....َيْشُكُرونَ ا َوَعلَى َعلَْيَنا ّهللاِ  َفْضلِ  ِمن َذلِكَ  َشْيءٍ  ِمن بِاّلِ  نُّْشِركَ  أَن لََنا َكانَ  َما{           ۳۸يوسف}لنَّ
بِّكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  َوالَِّذيَ  اْلِكَتابِ  آَياتُ  تِْلكَ  المر{           ۱الرعہ} ُيْؤِمُنونَ  .... اْلَحقُّ  رَّ

اَعةَ  إِنَّ {           ٥۹غافر} ُيْؤِمُنونَ  .... فِيَها َرْيبَ  الَّ  َآلتَِيةٌ  السَّ
         } ُ َهارَ  فِيهِ  لَِتْسُكُنوا اللَّْيلَ  لَُكمُ  لَ َجعَ  الَِّذي هللاَّ َ  إِنَّ  ُمْبِصراً  َوالنَّ  ٦۱غافر} َيْشُكُرونَ  .... النَّاسِ  َعلَى َفْضلٍ  لَُذو هللاَّ

 َيْشُكُروَن) تختم بـ (َال  –وهو مايستلزم الشكر  -اآليات التي يذكر فيها  فضل هللا على الناس 
 ُيْؤِمُنوَن) كر في مقابله اإليمان و هو التصہيق بالحق فتختم بـ (َال واآليات التي تتناول الريب أو الشك يذ

 
 ۱۹۰اْلُمْعَتِہيَن} البقرة ُيِحبِّ  الَ  ّهللاَ  إِنَّ  َتْعَتُہواْ  َوالَ  ُيَقاِتلُوَنُكمْ  ){ .... الَِّذينَ ۲٤٤(

 ۲٤٤َحَسناً} البقرة َقْرضاً  ّهللاَ  ضُ ُيْقرِ  الَِّذي َذا مَّن َعلِيمٌ  َسِميعٌ  ّهللاَ  أَنَّ  {.... َواْعلَُمواْ          
 
 ۲٤٥البقرة ُتْرَجُعوَن} َوإِلَْيهِ  َوَيْبُسطُ  َيْقبِضُ  َوّهللاُ  َكثِيَرةً  أَْضَعافاً ) {.....۲٤٥(

  ۱۱الحہيہ}  أَْيِہيِهمْ  َبْينَ  ُنوُرُهم َيْسَعى َواْلُمْؤِمَناتِ  َتَرى اْلُمْؤِمنِينَ  َيْومَ َكِريمٌ  أَْجرٌ  َولَهُ {.....          
ٍة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَنابِلَ فِي ُكلِّ ُسْنُبلَ في البقرة : ورہ في السورة قوله ( ِ َكَمَثِل َحبَّ ٍة َمَثلُ الَِّذيَن ُيْنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم ِفي َسبِيِل هللاَّ
ُ ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاءُ  ٍة َوهللاَّ  )َكثِيَرةً  ْضَعافاً أَ فكان هذا المثل كالتفسير لقوله ( 46F۱)ِماَئُة َحبَّ

قِيَن ) و قال بعہها (َفالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَْنَفقُوا لَُهْم أَْجٌر َكبِيرٌ وفي الحہيہ: ترہہ ذكر األجر فقہ قال قبلها ( ہِّ إِنَّ اْلُمصَّ
َ َقْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف َلُهْم َولَُهْم أَْجٌر َكرِ  َقاِت َوأَْقَرُضوا هللاَّ ہِّ  ) يمٌ َواْلُمصَّ

 
 
ْنُهمْ  َقلِيالً  إِالَّ  َتَولَّْواْ ) {.....۲٤٦( الِِميَن} َعلِيمٌ  َوّهللاُ  مِّ  ۲٤٦البقرة بِالظَّ

ْنُهمْ  َفِريقٌ  إَِذا{.....     َنا َوَقالُواْ  َخْشَيةً  أََشہَّ  أَوْ  ّهللاِ  َكَخْشَيةِ  النَّاسَ  َيْخَشْونَ  مِّ  ۷۷}النساء  َكَتْبتَ  لِمَ  َربَّ
حہيث عن بني إسرائيل الذين عاهہوا نبيهم على القتال فلما كتب عليهم القتال تولوا كلهم إال قليل في البقرة : ال

 منهم كعاہة بني إسرائيل في نقض العهوہ
أما في النساء : فالحہيث عن المسلمين الذين كانوا يستعجلون الجهاہ و لم يكن أذن لهم فيه فلما كتب عليهم 

47Fيل ولكن تغير حال فريق منهم فأصبحوا يخشون الناس  فطلبوا تأجيل القتالالقتال لم يتولوا كبني إسرائ

۲ 
 

                                                           
 ۲٦۱سورة البقرة آية  ۱
 ۸٥ دليل الحفاظ ص ۲



۸۳ 
 

 



۸٤ 
 

 



۸٥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۲٥۰البقرة اْلَكاِفِريَن } اْلَقْومِ  َعلَى َوانُصْرَنا أَْقَہاَمَنا ..... َوَثبِّتْ  َقالُواْ  ){۲٥۰(

ا َتنقِمُ  َوَما{    ا أَنْ  إِالَّ  ِمنَّ َنا بِآَياتِ  آَمنَّ ا َربِّ َنا ..... َجاءْتَنا لَمَّ  ۱۲٦ُمْسلِِميَن} األعراف  َوَتَوفَّ
 في البقرة : هو حكاية قول بني إسرائيل عنہ لقاء عہوهم في الحرب فطلبوا الصبر و الثبات و النصرة

في األعراف : هو حكاية قول السحرة بعہ أن توعہهم فرعون بالقتل فعلموا أنهم مشرفون على الموت فہعوا و
 م مسلمينهللا أن يتوفاه

 
َنا َقالُواْ ){۲٥۰(  ۲٥۰البقرة ّهللاِ } بِإِْذنِ  َفَهَزُموُهم ..... َصْبراً  َعلَْيَنا أَْفِرغْ  َربَّ

َنا َقالُواْ  أَن إِالَّ  َقْولَُهمْ  َكانَ  َوَما{      َوُحْسنَ  ْنَياالہُّ  َثَوابَ  ّهللاُ  َفآَتاُهمُ  أَْمِرَنا..... ِفي َوإِْسَراَفَنا ُذُنوَبَنا َلَنا اْغفِرْ  ربَّ
 ۱٤۷} آل عمران   اْلُمْحِسنِينَ  ُيِحبُّ  َوّهللاُ  اآلِخَرةِ  َثَوابِ 

في البقرة : من قول بني اسرائيل فكان أن بہأوا ہعاءهم بطلب الصبر و الثبات و النصر و لم ينسبوا ألنفسهم 
 بهم في اآلخرةالذنوب و اإلسراف فكان جزاؤهم أن تم لهم النصر و لكن لم يذكر هللا شيئا عن ثوا

 ّهللاُ  َفآَتاُهمُ  أما في آل عمران : فقہ قاله الربيون فبہأوا باالستغفار و اتهام أنفسهم باإلسراف فكان جزاؤهم (
ْنَيا َثَوابَ   اآلِخَرِة)  َثَوابِ  َوُحْسنَ  الہُّ

 
 ۲٥۱لبقرةا اْلَعالَِميَن} َعَلى َفْضلٍ  ُذو ّهللاَ  َولَـِكنَّ  األَْرضُ  لََّفَسَہتِ ){..... ۲٥۱(

َمتْ {.....     ِ  اْسمُ  ِفيَها ُيْذَكرُ  َوَمَساِجہُ  َوَصلََواتٌ  َوبَِيعٌ  َصَواِمعُ  لَُّهہِّ  ٤۰} الحج  َكثِيراً  هللاَّ
َمتْ  َوَمَساِجُہ)وهي أماكن العباہة في الملل المختلفة ألن معنى اآلية و لوال  َوَصلََواتٌ  َوبَِيعٌ  َصَواِمعُ  في الحج : قال (لَُّهہِّ

هاہ في سبيل هللا على مر العصور و ہفع هللا الظالمين بالمؤمنين لهہمت أماكن العباہة في األمم السابقة لهذه األمة الج
ةٍ  لُِكلِّ و ناسب ذلك قوله في السورة (وَ  ِ  َمنَسكاً  َجَعْلَنا أُمَّ ٍة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ُهْم َناِسكُ )و قوله (لَِيْذُكُروا اْسَم هللاَّ ) وهُ لُِكلِّ أُمَّ

 فناسب ذكر نسكهم المختلفة ذكر أماكن عباہتهم 
 

 
ُسلُ  تِْلكَ  اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  َوإِنَّكَ ){..... ۲٥۲( ْلَنا الرُّ  ۲٥۲البقرة َبْعٍض} َعلَى َبْعَضُهمْ  َفضَّ

 ۱۰۸} آل عمران لِّْلَعالَِمينَ  ُظْلماً  ُيِريہُ  ّهللاُ  َوَما{.....          
          .....} َ ِ  َبْعہَ  َحِہيثٍ  يِّ َفبِأ  ٦ُيْؤِمُنوَن} الجاثية  َوآَياتِهِ  هللاَّ

ُسلُ) تِْلكَ  ) لمناسبة ما تبعها مباشرة من قوله تعالى (اْلُمْرَسلِينَ  لَِمنَ  َوإِنَّكَ في البقرة :قال (  الرُّ
تْ  ِذينَ الَّ ) ألنه سبقها ذكر جزاء ( لِّْلَعالَِمينَ  ُظْلماً  ُيِريہُ  ّهللاُ  َوَمافي آل عمران :قال ( تْ  الَِّذينَ  ) و( ُوُجوُهُهمْ  اْسَوہَّ  اْبَيضَّ

 ُوُجوُهُهْم) فبين أنه سبحانه ال يريہ أن يظلم أحہا و إنما هي أعمالهم
ِ  َبْعہَ  َحِہيثٍ  َفِبأَيِّ في الجاثية : قال (  )ألنه سبقها ذكر العہيہ من آيات هللا الكونية و تكررت كلمة (ُيْؤِمُنونَ  َوآَياتِهِ  هللاَّ
 آيات ) أربع مرات

  



۸٦ 
 

 
 
 
 
 
ُسلِ  ){۲٥۳( ْيَنا ِمْن َبْعِہِه بِالرُّ ْبُتْم  َرُسولٌ  َجاءُكمْ  أََفُكلََّما ......َوَقفَّ  ۸۷البقرة }بَِما َال َتْهَوى أَْنفُُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريًقا َكذَّ

َناتُ  َجاءْتُهمُ  َما َبْعہِ  مِّن َبْعِہِهم ِمن الَِّذينَ  اْقَتَتلَ  َما ّهللاُ  َشاء َولَوْ  .....َوَرَفَع َبْعَضُهْم َہَرَجاتٍ  {          ۲٥۳} البقرة  اْلَبيِّ
 اْقَتَتلَ) َما ّهللاُ  َشاء : بعہ ذكر اقتتال جيش طالوت و جيش جالوت ناسب أن ياتي بعہها( َوَلوْ  ۲٥۳في البقرة 

 
 )۲٥۳( 
 ۲۱۳البقرة} ّهللاُ  َفَهَہى َبْيَنُهمْ  َبْغياً  ... َجاءْتُهمُ  َما َبْعہِ  ِمن أُوُتوهُ  الَِّذينَ  إِالَّ  فِيهِ  اْخَتلَفَ  َوَما{
 ۲٥۳البقرة} اْخَتلَفُواْ  َولَـِكنِ  ... َجاءْتُهمُ  َما َبْعہِ  مِّن َبْعِہِهم ِمن الَِّذينَ  اْقَتَتلَ  َما ّهللاُ  َشاء َولَوْ {
ُسولَ  أَنَّ  َوَشِهُہواْ  { الِِميَن} اْلَقْومَ  َيْهِہي الَ  َوّهللاُ  ...َجاءُهمُ وَ  َحقٌّ  الرَّ  ۸٦آل عمران الظَّ

قُواْ  َكالَِّذينَ  َتُكوُنواْ  {َوالَ   ۱۰٥َعِظيٌم}آل عمران  َعَذابٌ  لَُهمْ  َوأُْولَـئِكَ  ...َجاءُهمُ  َما َبْعہِ  ِمن َواْخَتَلفُواْ  َتَفرَّ
َخُذواْ  ُثمَّ {  بِيناً  ُسْلَطاناً  ُموَسى َوآَتْيَنا َذلِكَ  َعن َفَعَفْوَنا ... َجاءْتُهمُ  َما َبْعہِ  ِمن اْلِعْجلَ  اتَّ  ۱٥۳النساء} مُّ

 
َها َيا{)۲٥٤(  ۲٥٤البقرة} َشَفاَعةٌ  َوالَ  ُخلَّةٌ  َوالَ  فِيهِ  َبْيعٌ  الَّ  َيْومٌ  .... آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ

ْرَتنِي لَْوَال  َربِّ  َفَيقُولَ  اْلَمْوتُ  أََحَہُكمُ  َو....{     قَ  بٍ َقِري أََجلٍ  إِلَى أَخَّ ہَّ  ۱۰المنافقون} َوأَُكن َفأَصَّ
 

َها َيا ){۲٥٤( ا أَنفُِقواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  ۲٥٤البقرة } َشَفاَعةٌ  َوالَ  ُخلَّةٌ  ِمْن َقْبِل أَْن َيأْتَِي َيْوٌم َال َبْيٌع فِيِه َوَال  َرَزْقَناُكم ِممَّ
ا َوُينفِقُواْ  الَةَ الصَّ  ُيقِيُمواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  لِِّعَباِہيَ  قُل{      ۳۱إبراهيم  ِخالَلٌ} ..... َوَعالنَِيةً  ِسّراً  َرَزْقَناُهمْ  ِممَّ
      

َماَواتِ  فِي َما لَّهُ  َنْومٌ  َوالَ  ِسَنةٌ  َتأُْخُذهُ  الَ ){ .....۲٥٥(  ۲٥٥البقرة األَْرِض} فِي َوَما السَّ
لَ  {.....     ْوَراةَ  َوأَنَزلَ  َيَہْيهِ  َبْينَ  لَِّما قاً ُمَصہِّ  ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  َعلَْيكَ  َنزَّ   ۲} أل عمران  التَّ

 
نْ  بَِشْيءٍ  ُيِحيُطونَ  َوالَ ) {.....۲٥٥( هُ  َوِسعَ  َشاء بَِما إِالَّ  ِعْلِمهِ  مِّ َماَواتِ  ُكْرِسيُّ  ۲٥٥البقرة } السَّ

 ۱۱۰ِعْلماً} طه  بِهِ  ُيِحيُطونَ  َوَال {.....     
نْ  َوُهم اْرَتَضى لَِمنِ  إِالَّ  نَ َيْشَفُعو َوَال {.....       ۲۸ُمْشفِقُوَن} األنبياء  َخْشَيتِهِ  مِّ
ِ  َوإِلَى{.....       ۷٦األُموُر} الحج  ُتْرَجعُ  هللاَّ

 
 
 
 

اُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمنْ ) {۲٥٦(  ۲٥٦البقرة َعلِيٌم} َسِميعٌ  َوّهللاُ  لََها انفَِصامَ  الَ  ..... بِاّلِ  َوُيْؤِمن بِالطَّ
ِ  إِلَى َوْجَههُ  ُيْسلِمْ  َوَمن {      ِ  َوإِلَى ..... ُمْحِسنٌ  َوُهوَ  هللاَّ  ۲۲اْألُُموِر} لقمان  َعاقَِبةُ  هللاَّ

لََها) ألنه ذكر فيها الكفر بالطاغوت و الذي يكفر بالطاغوت قہ يلحقه األذى و  انفَِصامَ  في البقرة : زاہ قوله (الَ 
لََها) مبالغة في حفظ من يستمسك  انفَِصامَ  ان و التعہي ، لذلك قال (الَ العنت، فإن الطاغوت هو المبالغ في الطغي

48Fبها
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 ۲٥۹البقرة َعاٍم} ِمَئةَ  لَّبِْثتَ  َبل َقالَ  ..... لَبِْثتُ  َقالَ  لَبِْثتَ  َكمْ  َقالَ  ){۲٥۹( 
ٌ  َقالَ  {    ْنُهمْ  َقائِل ُكمْ  َقالُوا ..... لَبِْثَنا َقالُوا لَبِْثُتمْ  َكمْ  مِّ  ۱۹} الكهف َفاْبَعُثوا َلبِْثُتمْ  بَِما أَْعلَمُ  َربُّ
يَن}المؤمنون  َفاْسأَلْ  ..... لَبِْثَنا َقالُوا ِسنِينَ  َعَہہَ  اْألَْرِض  فِي لَبِْثُتمْ  َكمْ  َقالَ {     ۱۱۳اْلَعاہِّ

  



۹۰ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
َثلُ ){۲٦۲,۲٦۱(  ةٍ  َكَمَثلِ  ..... مَّ َئةُ  ُسنُبلَةٍ  ُكلِّ  فِي َسَنابِلَ  َسْبعَ  أَنَبَتتْ  َحبَّ ٍة} مِّ  ۲٦۱البقرة َحبَّ

ِهْم} ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  لَُّهمْ  أًَذى َوالَ  َمّناً  أَنَفقُواُ  َما ُيْتبُِعونَ  الَ  ُثمَّ {.....                   ۲٦۲البقرة  َربِّ
 
 
 
ابِئِينَ {)۲٦۲( ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  َفَلُهمْ  َصالِحاً  لَ َوَعمِ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِالَِّ  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّ  ٦۲البقرة}... َربِّ

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن {           ِه  َفلَهُ َبلَٰى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِلَّ  ۱۱۲.... } البقرةأَْجُرهُ ِعْنَہ َربِّ
ِهمْ  ِعنہَ  ُهمْ أَْجرُ  لَُّهمْ  أًَذى َوالَ  َمّناً  أَنَفقُواُ  َما ُيْتبُِعونَ  الَ  ُثمَّ {            ۲٦۲البقرة} .... َربِّ
َهارِ  بِاللَّْيلِ {           ِهْم .... ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  َفلَُهمْ  َوَعالَنَِيةً  ِسّراً  َوالنَّ  ۲۷٤البقرة}َربِّ
الَةَ  َوأََقاُمواْ {           َكاةَ  َوآَتُواْ  الصَّ ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ  الزَّ  ۲۷۷البقرة} .... َربِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٌ  َفأََصاَبهُ  ُتَرابٌ  َعَلْيهِ  َصْفَوانٍ  ){َكَمَثلِ ۲٦٤( ا َشْيءٍ  َعلَى َصْلہاً ..... َفَتَرَكهُ  َوابِل مَّ  ۲٦٤َكَسُبوْا} البقرة مِّ

تْ  َكَرَماہٍ  أَْعَمالُُهمْ  {          يحُ  بِهِ  اْشَتہَّ ا .... َعاِصفٍ  َيْومٍ  فِي الرِّ  ۱۸هيم }إبرا َشْيءٍ  َعلَى َكَسُبواْ  ِممَّ
 في البقرة : ضرب مثال لما ينفقه المرائي  بالحجر األملس الذي غسله المطر الشہيہ فلم يبق عليه شيء فقہم ( َعلَى

 َشْيٍء)
ا  49F۱َكَسُبواْ) في إبراهيم : ضرب مثال ألعمال الكفار التي هي من كسبهم فقہم ( ِممَّ

                                                           
 ۹۱ دليل الحفاظ صانظر  ۱
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ِخيلٍ  ... ةٌ َجنَّ  لَهُ  َتُكونَ  أَن أََحُہُكمْ  أََيَوہُّ {)۲٦٦(  ۲٦٦البقرة} األَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمن َتْجِري َوأَْعَنابٍ  نَّ

ْخلِ  َوِمنَ {          ْيُتونَ  أَْعَنابٍ  ... َوَجنَّاتٍ  َہانَِيةٌ  ِقْنَوانٌ  َطْلِعَها ِمن النَّ انَ  َوالزَّ مَّ  ۹۹األنعام} ُمْشَتبِهاً  َوالرُّ
َتَجاِوَرا قَِطعٌ  األَْرِض  َوفِي{           ٤الرعہ}ِصْنَوانٍ  َوَغْيرُ  ِصْنَوانٌ  َوَنِخيلٌ  َوَزْرعٌ  أَْعَنابٍ  ... َوَجنَّاتٌ  تٌ مُّ

ةٌ  لَكَ  َتُكونَ  أَوْ {          ِخيلٍ  ... َجنَّ رَ  َوِعَنبٍ  نَّ  ۹۱اإلسراء} َتْفِجيراً  ِخاللََها األَْنَهارَ  َفُتَفجِّ
ُجلَْينِ {          َتْينِ  ِألََحِہِهَما َجَعْلَنا رَّ  ۳۲الكهف} َزْرعاً  َبْيَنُهَما َوَجَعْلَنا بَِنْخلٍ  َوَحَفْفَناُهَما أَْعَنابٍ  ... َجنَّ
ِخيلٍ  ... َجنَّاتٍ  بِهِ  لَُكم َفأَنَشأَْنا{           ۱۹المؤمنون} َتأُْكلُونَ  َوِمْنَها َكثِيَرةٌ  َفَواِكهُ  فِيَها لَُّكمْ  َوأَْعَنابٍ  نَّ
ِخيلٍ  ... َجنَّاتٍ  فِيَها َوَجَعْلَنا{          ْرَنا َوأَْعَنابٍ  نَّ  ۳٤يس} اْلُعُيونِ  ِمنْ  فِيَها َوَفجَّ

 يتقہم ذكر النخيل على ذكر األعناب في  القرآن الكريم ماعہا موضعين:
في الرعہ: حيث تتناول اآلية تجاور النباتات و اختالفها في الطعم فبہأ بذكر جنات األعناب  وهي قطع متجاورة من 

هو أقرب تجاورا وهو الزرع في الحقل الواحہ أو الحقول المتقاربة ،ثم ذكر النخيل و الذي يكون البساتين ،ثم ذكر ما 
منه صنوان و غير صنوان ، و الصنوان هو الفسائل المتعہہة التي تخرج من أصل واحہ و هذه هي أقرب المذكورات 

50Fفي اآلية تجاورا ، فرتبهم بحسب شہة التجاور

۱ 
لجنتين ، و السياق ينقل لنا هيئتهما فقہ كانتا من أعناب ، و لشہة حرص الرجل على وفي الكهف : في قصة صاحب ا

 جنتيه جعل لهما حافة و سورا من النخل ليحميهما ، فقہم ذكر األهم هو األعناب ثم ذكر ما كان يحوطه من النخل 
ْخلِ  َوِمنَ ال (أما آية األنعام : فقہ تقہم فيها ذكر النخل على ذكر األعناب كسائر القرآن فقہ ق  َہانَِيةٌ  قِْنَوانٌ  َطْلِعَها ِمن النَّ

 )أَْعَنابٍ  من )ثم قال (َوَجنَّاتٍ 
 
 
 
ُرونَ  لََعلَُّكمْ  ..... َكَذلِكَ  ) {۲٦٦(  ْنَيا فِي  َتَتَفكَّ  ۲۱۹البقرة َواآلِخَرِة} الہُّ

ُرونَ  { َكَذلَِك..... لََعلَُّكمْ            َها َيا َتَتَفكَّ َباتِ  ِمن أَنفِقُواْ  آَمُنواْ  ينَ الَّذِ  أَيُّ  ۲٦٦َكَسْبُتْم} البقرة  َما َطيِّ
ُ  .....وَ {                ۱۸آَمُنوا} النور الَِّذينَ  فِي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  أَن ُيِحبُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ
ُ  ..... َكَذلِكَ  {            ٥۸َفْلَيْسَتأِْذُنوا} النور  اْلُحلُمَ  ِمنُكمُ  اْألَْطَفالُ  َبلَغَ  َذاَوإِ  َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َوهللاَّ
َما َتْعقِلُون لََعلَُّكمْ  ..... َكَذلِكَ  {           ِ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إِنَّ  ٦۱َوَرُسولِِه} النور  بِالَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
رُ  َوَما َكثِيراً  َخْيراً  أُوتِيَ  َفَقہْ  ْلِحْكَمةَ ا ُيْؤتَ  َوَمن َيَشاءُ  َمن اْلِحْكَمةَ  ُيؤتِي{)۲٦۹( كَّ  ۲٦۹البقرة} .... إِالَّ  َيذَّ

اِسُخونَ {          ا َيقُولُونَ  اْلِعْلمِ  فِي َوالرَّ نْ  ُكلٌّ  بِهِ  آَمنَّ َنا ِعنہِ  مِّ رُ  َوَما َربِّ كَّ  ۷عمران آل}.... إِالَّ  َيذَّ
َما َيْعلَمُ  أََفَمن{         َما أَْعَمى ُهوَ  َكَمنْ  اْلَحقُّ  َربِّكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  أَنَّ رُ  إِنَّ  ۱۹الرعہ} .... َيَتَذكَّ
َما َولَِيْعلَُمواْ  بِهِ  َولُِينَذُرواْ  لِّلنَّاسِ  َبالَغٌ  َهـَذا{         رَ وَ  َواِحہٌ  إِلَـهٌ  ُهوَ  أَنَّ كَّ  ٥۲إبراهيم} .... لَِيذَّ
ُروا ُمَباَركٌ  إِلَْيكَ  أَنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ {         بَّ رَ  آَياتِهِ  لَِّيہَّ  ۲۹ص} .... َولَِيَتَذكَّ
هِ  َرْحَمةَ  َوَيْرُجو{          َما َيْعلَُمونَ  َال  َوالَِّذينَ  َيْعلَُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  قُلْ  َربِّ رُ  إِنَّ  ۹الزمر} .... َيَتَذكَّ
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 ۲۷۱البقرة.....}  مِّن لُُّكْم َو .... َخْيرٌ  َفُهوَ  َراءاْلفُقَ  َوُتْؤُتوَها ُتْخفُوَها َوإِن) {۲۷۱( 

َها {يِا            قُواْ  إَن آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  ۲۹لَُكْم} األنفال  َوَيْغفِرْ  ×....َو.... ُفْرَقاناً  لَُّكمْ  َيْجَعل ّهللاَ  َتتَّ
َها { َيا            ِ  إِلَى ُتوُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُكمْ  َعَسى نَُّصوحاً  َتْوَبةً  هللاَّ اٍت} التحريم  َوُيْہِخلَُكمْ  ....×..... أَن َربُّ  ۸َجنَّ

َئاتُِكْم) مِّن َعنُكم َوُيَكفِّرُ في البقرة : السياق يتناول الصہقات و التي يكفر هللا بها بعض الذنوب فقال (  َسيِّ
 َعنُكم َوُيَكفِّرُ لتان يكفر هللا بهما كل السيئات فقال (أما في األنفال و التحريم فالسياق عن التقوى و التوبة و ال

َئاتُِكْم) 51Fَسيِّ

۱ 
 
نْ  أَنَفْقُتم َما ُقلْ  ُينِفقُونَ  َماَذا َيْسأَلُوَنكَ {)۲۷۲(  ۲۱٥البقرة} َواْلَيَتاَمى َواألَْقَربِينَ  َفلِْلَوالَِہْينِ  َخْيرٍ  مِّ

 ّهللاِ  َوْجهِ  اْبتَِغاء   إِالَّ  ُتنفِقُونَ  َوَما َفألنفُِسُكمْ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتنفِقُواْ  َوَما َيَشاءُ  َمن َيْهِہي ّهللاَ  َولَـِكنَّ  ُهَہاُهمْ  َعلَْيكَ  لَّْيسَ {         
 ۲۷۲البقرة} ُتْظلَُمونَ  الَ  َوأَنُتمْ  إِلَْيُكمْ  ُيَوفَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتنفِقُواْ  َوَما

 ۲۷۳البقرة} َعلِيمٌ  بِهِ  ّهللاَ  َفإِنَّ  َخْيرٍ  ِمنْ  ُتنفِقُواْ  َوَما إِْلَحافاً  اسَ النَّ  َيْسأَلُونَ  الَ  بِِسيَماُهمْ  َتْعِرفُُهم{          
ا ُتنفُِقواْ  َحتَّى اْلبِرَّ  َتَنالُواْ  لَن{           ۹۲عمران آل} َعلِيمٌ  بِهِ  ّهللاَ  َفإِنَّ  َشْيءٍ  ِمن ُتنفِقُواْ  َوَما ُتِحبُّونَ  ِممَّ
 ٦۰األنفال} ُتْظلَُمونَ  الَ  َوأَنُتمْ  إِلَْيُكمْ  ُيَوفَّ  ّهللاِ  َسبِيلِ  فِي َشْيءٍ  ِمن ُتنفِقُواْ  َماوَ  َيْعلَُمُهمْ  ّهللاُ {          
ْزقَ  َيْبُسطُ  َربِّي إِنَّ  قُلْ {          اِزقِينَ ال َخْيرُ  َوُهوَ  ُيْخلِفُهُ  َفُهوَ  َشْيءٍ  مِّن أَنَفْقُتم َوَما لَهُ  َوَيْقِہرُ  ِعَباِہهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  لَِمن الرِّ  رَّ

 ۳۹سبأ}
نْ   َشْيٍء) ) و فيما عہاها (ِمنَخْيرٍ  كل ما ذكر عن اإلنفاق في سورة البقرة جاء معه (مِّ

 
                        ۲۷۲َسبِيِل} البقرة فِي أُحِصُرواْ  الَِّذينَ  لِْلفَُقَراء ّهللاِ....َخْيٍر..... َوْجهِ  اْبتَِغاء إِالَّ  ُتنفِقُونَ  ){َوَما۲۷۲(
ْلمِ  َجَنُحواْ  َوإِنّهللاِ..... َسبِيلِ  فِي .....َشْيءٍ  َيْعلَُمُهمْ  ّهللاُ  {ال َتْعلَُموَنُهمُ            ٦۰لََها}األنفال  َفاْجَنحْ  لِلسَّ

واْ  ا َلُهم في األنفال : لما قال ( َوأَِعہُّ ٍة) أي كل شيء يمكنكم إعہاہه من أسباب النصر ناسب  مِّن اْسَتَطْعُتم مَّ أن يأتي قُوَّ
 بلفظ ( َشْيٍء) ليفيہ العموم 

 
ابِ {)۲۷٤( ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  َفَلُهمْ  َصالِحاً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِالَِّ  آَمنَ  َمنْ  ئِينَ َوالصَّ  ٦۲البقرة}... َربِّ

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن {           ِه أَْجُرهُ ِعْنَہ  َفلَهُ َبلَٰى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِلَّ  ۱۱۲.... } البقرةَربِّ
ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  لَُّهمْ  أًَذى َوالَ  َمّناً  أَنَفقُواُ  َما ُيْتبُِعونَ  الَ  ُثمَّ {            ۲٦۲البقرة} .... َربِّ
َهارِ  بِاللَّْيلِ {           ِهْم.... ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  َفلَُهمْ  َوَعالَنَِيةً  ِسّراً  َوالنَّ  ۲۷٤البقرة}َربِّ

الَةَ  َوأََقاُمواْ {           َكاةَ  َوآَتُواْ  الصَّ ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ  الزَّ  ۲۷۷البقرة} .... َربِّ

                                                           
 ۹۲ دليل الحفاظ صانظر  ۱



۹٥ 
 

 



۹٦ 
 

 



۹۷ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
َبا ّهللاُ  َيْمَحقُ  ){۲۷٦(  َہَقاتِ  َوُيْربِي اْلرِّ  ۲۷٦أَثِيٍم}البقرة  َكفَّارٍ  ُكلَّ  َو..... الصَّ

اِحبِ           .....َمن أَْيَماُنُكمْ  َملََكتْ  َوَما بِيلِ السَّ  َواْبنِ  بِالَجنبِ  {َوالصَّ  ۳٦َفُخورا}النساء  ُمْخَتاالً  َكانَ  إِنَّ
اناً  َكانَ  َمن ..... إِنَّ  أَنفَُسُهمْ  َيْخَتاُنونَ  الَِّذينَ  َعنِ  ُتَجاِہلْ  َوالَ  {            ۱۰۷أَثِيماً} النساء  َخوَّ
َ  إِنَّ  {          انٍ  ُكلَّ  ..... إِنَّ  آَمُنوا الَِّذينَ  َعنِ  ُيَہافِعُ  هللاَّ  ۳۸َكفُوٍر} الحج  َخوَّ
رْ  َوَال  {          كَ  ُتَصعِّ  ۱۸َفُخوٍر} لقمان  ُمْخَتالٍ  ُكلَّ  ..... إِنَّ  َمَرحاً  اْألَْرِض  فِي َتْمشِ  َوَال  لِلنَّاسِ  َخہَّ
 ۲۳َفُخوٍر} الحہيہ  ُمْخَتالٍ  ُكلَّ  َو..... ُكمْ آَتا بَِما َتْفَرُحوا َوَال  َفاَتُكمْ  َما َعلَى َتأَْسْوا لَِكْيَال  {         

َما َبا) فناسب وصف كل منهم بـ ( َكفَّارٍ  ِمْثلُ  اْلَبْيعُ  في البقرة : اآلية عن الكفار الذين استحلوا الربا و قالوا (إِنَّ  أَثِيٍم) الرِّ
 ختيال و التفاخر: اآلية في اإلحسان إلى الخلق  و إالنة الجانب لهم،وذلك ينافي اال۳٦في النساء 
اناً  ۱۰۷في النساء   أَنفَُسُهْم) َيْخَتاُنونَ  الَِّذينَ  َعنِ  ُتَجاِہلْ  أَثِيماً ) قوله قبلها ( َوالَ  : ناسب  قوله (َخوَّ

في الحج :اآلية التالية لها تحمل اإلذن للذين آمنوا بقتال الكفار الذين أخرجوا المؤمنين من ہيارهم بغير حق فهؤالء 
انٍ يناسبهم ال  َكُفوٍر) وصف  بـ ( َخوَّ

 في لقمان: تصعير الخہ و المشي في األرض مرحا صفة من كان مختاال بنفسه فخورا بها
52F)  َواْألَْوَالہِ  اْألَْمَوالِ  فِي َوَتَكاُثرٌ  َبْيَنُكمْ  َوَتَفاُخرٌ  َفُخور)ٍ قوله قبلها (َوِزيَنةٌ  ُمْخَتالٍ  ناسب قوله (ُكلَّ  في الحہيہ :

وقوله  ۱
53Fآَتاُكْم) ألن النعم قہ تؤہي إلى االختيال و الفخر بَِما َتْفَرُحوا (َوَال 

۲ 
 
ابِئِينَ {)۲۷۷( ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  َفَلُهمْ  َصالِحاً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِالَِّ  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّ  ٦۲البقرة}... َربِّ

ِ َوُهوَ {           ِه  َفلَهُ ُمْحِسٌن  َبلَٰى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِلَّ  ۱۱۲.... } البقرةأَْجُرهُ ِعْنَہ َربِّ
ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  لَُّهمْ  أًَذى َوالَ  َمّناً  أَنَفقُواُ  َما ُيْتبُِعونَ  الَ  ُثمَّ {            ۲٦۲البقرة} .... َربِّ
َهارِ  بِاللَّْيلِ {           ِهْم .... ہَ ِعن أَْجُرُهمْ  َفلَُهمْ  َوَعالَنَِيةً  ِسّراً  َوالنَّ  ۲۷٤البقرة}َربِّ
الَةَ  َوأََقاُمواْ {           َكاةَ  َوآَتُواْ  الصَّ ِهمْ  ِعنہَ  أَْجُرُهمْ  لَُهمْ  الزَّ  ۲۷۷البقرة} .... َربِّ

 
قُواْ {)۲۸۱( ا .... ُتَوفَّى ُثمَّ  ّهللاِ  إِلَى فِيهِ  ُتْرَجُعونَ  َيْوماً  َواتَّ  ۲۸۱البقرة} ُيْظلَُمونَ  الَ  َوُهمْ  َكَسَبتْ  مَّ

ا ..... َوُوفَِّيتْ  فِيهِ  َرْيبَ  الَّ  لَِيْومٍ  َجَمْعَناُهمْ  إَِذا َفَكْيفَ {           ۲٥عمران آل} ُيْظلَُمونَ  الَ  َوُهمْ  َكَسَبتْ  مَّ
ا ..... َتِجہُ  َيْومَ {          ْحَضراً  َخْيرٍ  ِمنْ  َعِملَتْ  مَّ  ۳۰عمران آل} اَبْيَنهَ  أَنَّ  لَوْ  َتَوہُّ  ُسَوءٍ  ِمن َعِملَتْ  َوَما مُّ
ا ..... ُتَوفَّى ُثمَّ  اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َغلَّ  بَِما َيأْتِ  َيْغلُلْ  َوَمن{            ۱٦۱عمران آل} ُيْظلَُمونَ  الَ  َوُهمْ  َكَسَبتْ  مَّ
ِ  َوَجَعلُواْ  َكَسَبتْ  بَِما .... َعلَى َقآئِمٌ  ُهوَ  أََفَمنْ {          وُهمْ  ُقلْ  ُشَرَكاء ِلّ ُئوَنهُ  أَمْ  َسمُّ  ۳۳الرعہ} الَ  بَِما ُتَنبِّ
ا ..... ّهللاُ  لَِيْجِزي{           ٥۱إبراهيم} اْلِحَسابِ  َسِريعُ  ّهللاَ  إِنَّ  َكَسَبتْ  مَّ
ْفِسَها َعن ُتَجاِہلُ  َنْفسٍ  ُكلُّ  َتأْتِي َيْومَ {          ا ..... َوُتَوفَّى نَّ  ۱۱۱النحل} ُيْظلَُمونَ  الَ  َوُهمْ  َعِملَتْ  مَّ

ا ..... َوُوفَِّيتْ {           ۷۰الزمر} َيْفَعلُونَ  بَِما أَْعلَمُ  َوُهوَ  َعِملَتْ  مَّ
َ  إِنَّ  اْلَيْومَ  ُظْلمَ  َال  َكَسَبتْ  بَِما ..... ُتْجَزى اْلَيْومَ {           ۱۷غافر} اْلِحَسابِ  َسِريعُ  هللاَّ
ُ  َوَخلَقَ {          َماَواتِ  هللاَّ  ۲۲الجاثية} ُيْظلَُمونَ  َال  َوُهمْ  َكَسَبتْ  بَِما ..... َولُِتْجَزى بِاْلَحقِّ  َواْألَْرضَ  السَّ

  

                                                           
 ۱۲۲كشف المعاني ص  ۱
 ۲۸۹ص ۱على طريق التفسير البياني ج ۲



۹۸ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۲۸۲البقرة َشْيئاً} ِمْنهُ  َيْبَخسْ   ..... اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي ){ َوْلُيْملِلِ ۲۸۲( 

َهاَہةَ  َتْكُتُمواْ  ..... أََماَنَتهُ  اْؤُتِمنَ  الَِّذي َفْلُيَؤہِّ  {            ۲۸۳} البقرة الشَّ
) بين أنه يجب عليه أال يبخس من هذا الحق شيئا  َعلَْيهِ  الَِّذي : لما قال ( َوْلُيْملِلِ ۲۸۲في البقرة   اْلَحقُّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۲۸۲البقرة ُبوَها }َتْكتُ  أَالَّ  ُجَناحٌ  َعلَْيُكمْ  َفلَْيسَ  َبْيَنُكمْ  ُتِہيُروَنَها َحاِضَرةً  ..... َتْرَتاُبواْ  أَالَّ  َوأَْہَنى ) {۲۸۲(

َها َيا {           نُكْم}النساء  َتَراٍض  َعن ..... بِاْلَباِطلِ  َبْيَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ  َتأُْكلُواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيُّ  ۲۹مِّ
 يعب مسألة المسألة كانت إن في البقرة : السياق يتناول أحكام الہين و البيع اآلجل و يبين أهمية كتابة ذلك لكن

 ) أي بغير تأجيل َحاِضَرةً  لذلك قال ( الكتابة إلى حاجة فال الحال، في ثمنها وہفع سلعة بأخذ وشراء
أما في النساء :فالسياق يتناول أكل األموال بمعنى استهالكها واالنتفاع بها  و ذلك ال يجوز أن يكون بالباطل و الحرام 

 َتَراٍض) َعن لذلك قال( تأكلوها أن لكمنفس و تراض ف أما إن كان عن طيب’كالربا و الغصب 
  



۹۹ 
 

 



۱۰۰ 
 

 



۱۰۱ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ۲۸۲َشْيئاً} البقرة  ِمْنهُ  َيْبَخسْ   ..... اْلَحقُّ  َعلَْيهِ  الَِّذي ){ َوْلُيْملِلِ ۲۸۳(

َهاَہَة} البقرة َتْكُتُمواْ  ..... أََماَنَتهُ  اْؤُتِمنَ  الَِّذي { َفْلُيَؤہِّ            ۲۸۳الشَّ
) بين أنه يجب عليه أال يبخس من هذا الحق شيئا  َعلَْيهِ  الَِّذي ل ( َوْلُيْملِلِ : لما قا۲۸۲في البقرة   اْلَحقُّ

 
)۲۸٤(} ِ َّ َماواتِ  فِي ما لِّ بُ  َيَشاءُ  لَِمن َفَيْغِفرُ  ّهللاُ  بِهِ  ُيَحاِسْبُكم ُتْخفُوهُ  أَوْ  أَنفُِسُكمْ  ... ُتْبُہواْ  َو... األَْرِض  فِي َوَما السَّ  َوُيَعذِّ

 ۲۸٤البقرة} َقِہيرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوّهللاُ  َيَشاءُ  َمن
َماَواتِ  فِي َما َوَيْعلَمُ  ّهللاُ  َيْعلَْمهُ  ُتْبُہوهُ  أَوْ  ُصُہوِرُكمْ  ... ُتْخفُواْ  ... قُلْ {           َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوّهللاُ  األْرِض  فِي َوَما السَّ

 ۲۹عمران آل} َقِہيرٌ 
54Fعلى ما ُيبہي اإلنسان وليس ما ُيخفي ففي سياق المحاسبة قّہم اإلبہاء  المحاسبة:تكون في البقرة 

۱ 
 فاآلية في سياق العلم لذا قّہم اإلخفاء ألنه سبحانه يعلم السر وأخفى: أما في آل عمران 

 
ِ  َعُہّواً  َكانَ  َمن{)۲۸٥( ّ  ۹۸البقرة} ينَ لِّْلَكافِرِ  َعُہوٌّ  ّهللاَ  َفإِنَّ  َوِميَكالَ  َوِجْبِريلَ  .... ×.... لِّ

قُ  الَ  .... َوُكُتبِهِ  .... بِاّلِ  آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمُنونَ {           ۲۸٥البقرة}َبْيَن أََحٍہ ِمْن ُرُسلِهِ  ُنَفرِّ
 ۱۳٦النساء} َبِعيہاً  َضالَالً  َضلَّ  َفَقہْ  اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  .... .... َوُكُتبِهِ  بِاّلِ  َيْكفُرْ  َوَمن{         

 -) ألن السياق عن الذي يعاہي هللا و رسوله و ال يمكن أن يكون الشخص عہوا للكتب َوُكُتبِهِ : لم يقل ( ۹۸لبقرةفي ا
فلم يذكر الكتب ، كما أن سبب نزول اآلية هو أن اليهوہ كرهوا أن يكون جبريل عليه السالم  –إال على سبيل المجاز 

هم موكل بإنزال العذاب ، فهم بحسب زعمهم أنكروا المرَسل ألنه من وجهة نظر هو من ينزل بالوحي على محمہ 
 بالكتاب و لم ينكروا الكتاب نفسه ، فلذلك لم يذكره

و النساء : فالسياق يتناول اإليمان أو الكفر ، وهما مما يصح أن يطلق على الكتب ،فالشخص  ۲۸٥أما في البقرة 
 جازيؤمن بالكتب أو يكفر بها على الحقيقة ال على سبيل الم

 
  ۲۳۳البقرة} ُوْسَعَها إِالَّ  َنْفسٌ  ُتَكلَّفُ  الَ  بِاْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  لَهُ  اْلَمْولُوہِ  َوعَلى{  )۲۸٦(

َنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعلَْيَها َكَسَبتْ  َما لََها ُوْسَعَها إِالَّ  َنْفساً  ّهللاُ  ُيَكلِّفُ  الَ {            ۲۸٦البقرة} َناُتَؤاِخذْ  الَ  َربَّ
 ۱٥۲األنعام} َفاْعِہلُواْ  قُْلُتمْ  َوإَِذا ُوْسَعَها إِالَّ  َنْفساً  ُنَكلِّفُ  الَ  بِاْلقِْسطِ  َواْلِميَزانَ  اْلَكْيلَ  َوأَْوفُواْ {           
الَِحاتِ  َوَعِملُواْ  آَمُنواْ  َوالَِّذينَ {           ةِ  أَْصَحابُ  ْولَـئِكَ أُ  ُوْسَعَها إِالَّ  َنْفساً  ُنَكلِّفُ  الَ  الصَّ  ٤۲األعراف} اْلَجنَّ
 ٦۲المؤمنون} ُيْظلَُمونَ  َال  َوُهمْ  بِاْلَحقِّ  َينِطقُ  ِكَتابٌ  َولََہْيَنا ُوْسَعَها إِالَّ  َنْفساً  ُنَكلِّفُ  َال وَ {          

ا َفْلُينفِقْ  ِرْزقُهُ  َعلَْيهِ  قُِہرَ  َوَمن{            ُ  آَتاهُ  ِممَّ ُ  فُ ُيَكلِّ  َال  هللاَّ  ۷الطالق} آَتاَها َما إِالَّ  َنْفساً  هللاَّ
َنْفٌس) ببناء الفعل للمجهول ليناسب األوامر اإلجتماعية في اآلية و التي قہ يكلف بها  ُتَكلَّفُ  : قال (الَ ۲۳۳في البقرة 

 عز و جل  الزوج زوجته أو الزوجة زوجها من اإلرضاع و النفقة و نحوهما ، أما اآليات األخرى فالتكليف من هللا
: السياق يتناول التكاليف الشرعية التي كلف هللا بها الناس فبين أنه ال يكلفهم إال ما في وسعهم و ما ۲۸٦في البقرة 

ُ  ُيَكلِّفُ  َال  يقہرون على تحمله فقال (  إِالَّ ُوْسَعَها) َنْفساً  هللاَّ
يتناسب مع رزق الزوج و ما آتاه هللا من المال  بينما في الطالق :السياق يتناول اإلنفاق على المطلقة و المرضعة بما

ا َفْلُينفِقْ فقال (  ُ) فناسب أن يختم ( آَتاهُ  ِممَّ ُ  ُيَكلِّفُ  َال  هللاَّ  )آَتاَها َما إِالَّ  َنْفساً  هللاَّ
 

                                                           
 ۲٦۸ص  ۲لبياني جانظر على طريق التفسير ا ۱


